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1. Informacje ogólne o Ośrodku
        
Zgodnie  z  art.  110 ust.  9  ustawy o  pomocy społecznej,  kierownik  ośrodka pomocy społecznej
składa  radzie  gminy  coroczne  sprawozdanie  z  działalności  ośrodka  i  przedstawia  potrzeby  w
zakresie pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej  jest jednostką organizacyjną gminy
Wręczyca Wielka działającą w formie jednostki budżetowej. 

Zgodnie z treścią Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjętego Uchwałą Nr IV/43/19
Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 lutego 2019 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej,  Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Podstawowym  aktem  prawnym,  na  podstawie  którego  funkcjonuje  Gminny  Ośrodek  Pomocy
Społecznej we Wręczycy Wielkiej, jest ustawa o pomocy społecznej. Wśród zadań określonych w
ustawie o pomocy społecznej znajdują się w szczególności:
- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
- praca socjalna,
- analiza i ocena zjawisk  rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
-  realizacja  zadań  wynikających  z  rozeznanych  potrzeb  społecznych,  rozwijanie  nowych  form  pomocy
społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
-  organizowanie  i  świadczenie  usług  opiekuńczych,  w  tym  specjalistycznych,  w  miejscu
zamieszkania, 
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Oprócz zadań wynikających z  w/wym ustawy Ośrodek realizuje  również  zadania wynikające z
innych ustaw, a w szczególności z:
1) ustawy o systemie oświaty;
2) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3) ustawy o świadczeniach rodzinnych;
4) ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
6) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
7) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
8) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
9) ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
10) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
11) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
12) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
13) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
14) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
15) ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
16) ustawy o prawie energetycznym;
17) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
18) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
19) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
20) ustawy o dostępie do informacji publicznej;
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21) ustawy o finansach publicznych;
22) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
23) ustawy Prawo ochrony środowiska 
24) ustawy o rachunkowości;
25) ustawy prawo zamówień publicznych;
26) ustawy Kodeks cywilny;
27) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
28) ustawy  o Karcie Dużej Rodziny.

Ośrodek realizował również zadania wynikające z:

- Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023,
- Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD),
-  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r.  w sprawie procedury „Niebieskiej
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu „Dobry start”,
-  Rozporządzenia  z  dnia  2  października  2020 r.  w sprawie  określenia  wzoru  żądania  wydania
zaświadczenia  o  wysokości  przeciętnego  miesięcznego  dochodu  przypadającego  na  jednego
członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia, 
- Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Od marca 2020 r. Ośrodek realizował swoje zadania uwzględniając przepisy ustawy z dnia 2 marca
2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  1842  z  późn.zm.).  Ośrodek  na  bieżąco  zabezpieczał  potrzeby  osób
przebywających w warunkach kwarantanny lub izolacji domowej. 

Ośrodek  współpracował  w  realizacji  zadań  z  innymi  jednostkami  organizacyjnymi  samorządu,
administracją  rządową, ośrodkami pomocy społecznej,  powiatowymi centrami pomocy rodzinie,
powiatowymi urzędami pracy, służbą zdrowia, zakładami ubezpieczeń społecznych, policją, sądami
oraz stowarzyszeniami, fundacjami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.

Ośrodek sporządził zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej
Gminy  Wręczyca  Wielka  za  rok  2019,  którą  przekazał  do  zatwierdzenia  przez  Radę  Gminy
Wręczyca  Wielka  oraz  do  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Śląskiego  w  Katowicach.
Dokument został opracowany w oparciu o lokalną sytuację społeczną i demograficzną gminy.

W 2020 r. Ośrodek sporządził 274 sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS), które
zostały przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym 226 sprawozdań z zakresu pomocy
społecznej.

1.1  Struktura organizacyjna Ośrodka

Szczegółową strukturę organizacyjną,  zasady funkcjonowania oraz podział  zadań realizowanych
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej określa regulamin organizacyjny Ośrodka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  we Wręczycy Wielkiej  w swojej  strukturze  posiada
wyodrębniony  Dział  Świadczeń  Rodzinnych  i   Alimentacyjnych,  który  zajmuje  się  realizującą
ustaw:
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 z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

 z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

 z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

 z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
oraz zadania wynikające z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
Na podstawie powyższych ustaw i rozporządzenia ustalano prawo do świadczeń i realizowano ich
wypłatę.
Struktura  organizacyjna  Ośrodka  jest  na  bieżąco  dostosowywana  do  zmian  ustawowych  oraz
potrzeb  wynikających z realizowanych zadań. 
Ośrodek prowadzi również obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

1.2 Kadra Ośrodka
    
Utworzenie  i  utrzymywanie  ośrodka  pomocy  społecznej,  w  tym  zapewnienie  środków  na
wynagrodzenia pracowników jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z art. 17 ust 18
ustawy o pomocy społecznej. 
Do realizacji  zadań wynikających z  ustawy o pomocy społecznej  Ośrodek Pomocy Społecznej
zatrudnia  pracowników  socjalnych.  Zgodnie  z  Art.  110  ust.  11  ustawy  o  pomocy  społecznej
Ośrodek  zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku
jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników lub
proporcjonalnie  do  liczby  rodzin  i  osób  samotnie  gospodarujących,  objętych  pracą  socjalną  w
stosunku 1 pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50
rodzin i osób samotnie gospodarujących. 
Kadrę Ośrodka tworzy 47 pracowników (wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wraz z umowami na
zastępstwo). 
Ilość zatrudnionych pracowników na poszczególnych stanowiskach  przedstawia poniższa tabela.

Stanowiska Liczba osób

Dyrektor 1

Zastępca Dyrektora 1

Kierownicy Działów, w tym Główna Księgowa 3

Pracownicy socjalni ogółem 12

z tego:

starszy specjalista pracy socjalnej 3

specjalista pracy socjalnej 3

starszy pracownik socjalny 1

pracownik socjalny 5

Pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze 8

Radca prawny 1

Asystent rodziny 2
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Pozostali pracownicy 19

 
Ogółem 47

Ponadto w 2020 roku zostały zawarte  3 umowy zlecenia z 3 osobami, w tym:
- na obsługę  bhp w okresie I – XII 2020 r. 
- na  pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji  w okresie I – XII 2020 r.,
-  na świadczenia  pomocy i  wsparcia psychologicznego  klientom Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Wręczycy Wielkiej i członkom ich rodzin – od stycznia  do grudnia 2020 r.

1.3  Staże

W 2020 roku Dyrektor Ośrodka podpisał 2 umowy stażowe w ramach współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy w Kłobucku.
Stażyści  (2  osoby)  doskonalili  swoje  umiejętności  zawodowe  pod  opieką  opiekunów  stażu,
realizując zadania służbowe na rzecz komórek organizacyjnych Ośrodka.

1.4  Podnoszenie poziomu wykształcenia przez pracowników Ośrodka

Pracownicy Ośrodka podnosili  swoje kwalifikacje  uczestnicząc  w różnego rodzaju szkoleniach,
spotkaniach,  konferencjach.   Stałe  podnoszenie  kwalifikacji  pozwala  na  realizowanie  zadań  na
wysokim poziomie. Powoduje również utrzymanie wysokiego poziomu obsługi beneficjentów oraz
świadczonych usług. 
W 2020 roku 14 pracowników uczestniczyło w 27 szkoleniach prowadzonych  on-line.  Były to
szkolenia z tematyki związanej z działalnością merytoryczna poszczególnych działów i stanowisk,
w  tym  m.in.  pomocy  społecznej,  realizacji  świadczeń  rodzinnych,  wychowawczych,
alimentacyjnych,  kodeksu  postępowania  administracyjnego,  kadr  i  płac,  przeciwdziałaniu
przemocy, pomocy materialnej dla uczniów. 

2. Pomoc Społeczna

2.1 Kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń z systemu
pomocy społecznej

Prawo  do  świadczeń  pieniężnych  przysługiwało  osobom  i  rodzinom,  których  dochody  nie
przekraczały określonych kryteriów dochodowych (w przypadku osoby w rodzinie 528 zł, osoby
samotnie  gospodarującej  701  zł),  przy  jednoczesnym  wystąpieniu  co  najmniej  jednej  z
wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej okoliczności. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach pomoc mogła być przyznana osobom i rodzinom, których dochód nie przekraczał 150
%  kryterium  dochodowego.  Kryteria  dochodowe  podlegają  weryfikacji  co  3  lata.  Ostatnia
weryfikacja miała miejsce w październiku 2018 r. 
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2.2 Rodzinne wywiady środowiskowe

Rodzinny  wywiad  środowiskowy  pracownik  socjalny  przeprowadza  się  u  osób  i  rodzin
korzystających  lub  ubiegających  się  oświadczenia  z  pomocy  społecznej  w  celu  ustalenia  ich
sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz u osób, o których mowa wart.103.

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny również na podstawie:
1)  art.  23  ust.4  aa  ustawy  z  dnia  28  listopada  2003  r.  o  świadczeniach  rodzinnych  u  osoby
ubiegającej  się  o  świadczenie  pielęgnacyjne  lub  osoby  pobierającej  to  świadczenie  w  celu
weryfikacji wątpliwości dotyczących okoliczności związanej z niepodejmowaniem lub rezygnacją z
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz sprawowaniem faktycznej opieki nad osobą, na którą
ubiega się lub pobiera świadczenie pielęgnacyjne; 
2)  art.  23 ust.4e i  4f  ustawy z  dnia 28 listopada 2003 r.  o  świadczeniach rodzinnych u osoby
ubiegającej  się  o  specjalny  zasiłek  opiekuńczy  lub  osoby  pobierającej  to  świadczenie  w  celu
weryfikacji  okoliczności  dotyczących  spełniania  warunku  niepodejmowania  lub  rezygnacji  z
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz sprawowania faktycznej opieki nad osobą, na którą
ubiega się lub pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy; 
3) art. 15 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci u osoby
ubiegającej  się  o  świadczenie  wychowawcze  lub  osoby  pobierającej  to  świadczenie  w  celu
weryfikacji  wątpliwości  dotyczących  sprawowania  opieki  nad  dzieckiem,  wydatkowania
świadczenia  wychowawczego  niezgodnie  z  celem  lub  marnotrawienia  świadczenia
wychowawczego.
Wywiady środowiskowe przeprowadzane są również  na potrzeby jednostki organizacyjnej pomocy
społecznej z terenu innej gminy.

Przeprowadzanie  rodzinnych  wywiadów  środowiskowych  w  związku  z  przyznawaniem
świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w czasie
zagrożenia wirusem COVID-19.

Zgodnie z art. 15o Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
„1.Z  przyczyn  związanych  z  przeciwdziałaniem  COVID-19,  przyznanie  świadczeń,  o  których
mowa  w ustawie  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej,  w  szczególności  osobie  lub
rodzinie, które zostały poddane kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby
zakaźnej, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, a ustalenie sytuacji
osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej może nastąpić na podstawie:
1) rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, oraz
2) dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art.107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny
ubiegającej się o pomoc lub
3) informacji udostępnionych przez podmioty, o których mowa w art. 105 tej ustawy”.
Nadto w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy, u których nie nastąpiła zmiana
danych,  aktualizacji  rodzinnego  wywiadu  środowiskowego  nie  sporządza  się,  pomimo  upływu
ustawowego  terminu.  W  takim  przypadku  aktualizację  rodzinnego  wywiadu  środowiskowego
sporządza się niezwłocznie po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 
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Powyższy instrument pozwala odstąpić od tradycyjnej formy rodzinnego wywiadu środowiskowego
przeprowadzanego w domu lub mieszkaniu świadczeniobiorcy i zastąpić ją formą zdalną. Biorąc
jednak pod uwagę powyższe – nie mamy do czynienia z rezygnacją z przeprowadzenia wywiadu, a
jedynie jego modyfikacją ze wszystkimi tego konsekwencjami dla postępowania administracyjnego.
Tym samym zakres podmiotowy i przedmiotowy „zdalnego” wywiadu pozostaje niezmienny, nie
ulega również cel, jakiemu ma służyć oraz zachowane zostają pozostałe jego elementy (rozmowa,
zebranie informacji, ocena). 
Przedstawione powyżej przepisy weszły w  życie z mocą od dnia 8 marca 2020 r., co pozwoliło na
stosowanie  go  do  wszystkich  rodzinnych  wywiadów  środowiskowych,  których  celem  było
przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, od ogłoszenia ograniczeń w kontaktach z ośrodkami. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba

1. Liczba  przeprowadzonych  rodzinnych  wywiadów
środowiskowych

828

2. Liczba przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych
w tym:

dla potrzeb własnych Ośrodka 
dla potrzeb innych ośrodków pomocy społecznej

115

96
19

3. Liczba  przeprowadzonych  postępowań  i  wywiadów  na
potrzeby  Działu  Świadczeń  Rodzinnych  tut.  OPS  (dot.
specjalnego  zasiłku  opiekuńczego,  świadczenia
wychowawczego  500+,  świadczenia  Dobry  Start,
świadczenia pielęgnacyjnego)

50

                                                                 Razem; 993

2.3 Charakterystyka klientów pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek
osoby  zainteresowanej,  jej  przedstawiciela  ustawowego  albo  innej  osoby,  za  zgodą  osoby
zainteresowanej  lub  jej  przedstawiciela  ustawowego.  Pomoc  społeczna  może  być  udzielana  z
urzędu. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po
przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, który przeprowadza się u osób i rodzin
korzystających  lub  ubiegających  się  o  świadczenia  z  pomocy  społecznej  w  celu  ustalenia  ich
sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom i rodzinom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 
Pomocy  udziela  się  w  szczególności  z  powodu:  ubóstwa,  sieroctwa,  bezdomności,
bezrobocia,niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby
ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w
sprawach  opiekuńczo-wychowawczych  i  prowadzenia  gospodarstwa  domowego  (zwłaszcza  w
rodzinach niepełnych lub wielodzietnych), trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w
Rzeczypospolitej  Polskiej  status  uchodźcy,  ochronę  uzupełniającą  lub  zezwolenie  na  pobyt
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czasowy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub
narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
Rodzaj i forma udzielanej pomocy uzależniona jest w szczególności od rodzaju i skali problemów
występujących w rodzinie. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, a udzielenie pomocy
następuje  po  wnikliwym  zbadaniu  i  ocenie  sytuacji  przez  pracownika  socjalnego  podczas
przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz po zebraniu niezbędnych danych i dokumentacji.
Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad środowiskowy, niejednokrotnie wnioskuje w jednym
wywiadzie średnio o 2 -3 formy pomocy. 

Dominujące powody udzielenia świadczeń wśród osób korzystających z pomocy społecznej  w roku
2020 przedstawia poniższa tabela z porównaniem do lat 2018 – 2020.

Powód trudnej sytuacji 
życiowej

Liczba rodzin                Liczba osób w rodzinach

2018 r. 2019 r. 2020 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

Ubóstwo 155 156 167 281 267 272

Sieroctwo 1 1 1 2 1 1

Bezdomność 10 11 11 10 11 11

Potrzeba ochrony 
macierzyństwa
w tym: wielodzietność

33

16

12

10

22

13

155

91

57

57

108

70

Bezrobocie 79 68 78 168 138 162

Niepełnosprawność 140 134 148 223 203 220

Długotrwała choroba 156 157 153 248 226 216

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo- wychowawczych i 
prowadzeniu gospodarstwa 
domowego
w tym: rodziny niepełne

             rodziny wielodzietne

23 16 5 85 51 21

11

3

8

1

3

2

28

19

19

7

10

12

Przemoc w rodzinie 7 6 3 32 16 9

Potrzeba ochrony ofiar handlu 
ludźmi

0 0 0 0 0 0

Alkoholizm 18 21 27 30 27 38

Narkomania 1 2 0 1 2 0

Trudności w przystosowaniu do 
życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego

7 4 8 8 5 8

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

0 0 0 0 0 0
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Zdarzenia losowe 7 0 0 16 0 0

Sytuacja kryzysowa 0 0 4 0 0 7

Klęska żywiołowa lub 
ekologiczna

0 0 0 0 0 0

Liczby rodzin w kolumnach nie należy sumować, ponieważ powodem przyznania pomocy mogła
być więcej niż jedna przesłanka. 
Przeprowadzona analiza wskazuje, że na przestrzeni trzech  ostatnich lat dominującymi powodami
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej były trzy przesłanki: 
-  ubóstwo  (155/156/167  rodzin),  rozumiane  jako  uzyskiwanie  dochodów  poniżej  ustawowego
kryterium  dochodowego,  które  oscyluje  na  granicy  „minimum  egzystencji”  określonego  przez
Instytut Pracy i Spraw Społecznych;
- długotrwała lub ciężka choroba (156/157/153 rodziny);
-  niepełnosprawność (140/134/148 rodzin).

Populacja rodzin, korzystających z pomocy społecznej jest zróżnicowana. Różnorodność dotyczy
zarówno struktury wiekowej beneficjentów, liczebności gospodarstw domowych, typów rodzin, jak
również obszarów problemowych rodziny.
Typy rodzin objętych pomocą społeczną prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie

2018 r. 2019 r. 2020 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

Rodziny ogółem 353 321 331 692 558 600

                           o liczbie osób:
1

219 219 205 219 219 205

2 41 37 49 82 74 98

3 31 26 34 93 78 102

4 32 20 27 128 80 108

5 17 12 11 85 60 55

6 i więcej 13 7 5 85 47 32

W tym: rodziny z dziećmi
ogółem

108 88 74 413 301 252

                     o liczbie dzieci:
1

36 37 27 91 83 64

2 41 32 31 152 115 103

3 20 12 11 98 57 54

4 6 3 2 35 17 11

5 3 3 3 21 21 20

6 2 1 0 16 8 0

7 i więcej 0 0 0 0 0 0
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Rodziny niepełne ogółem 30 31 29 80 85 83

                  o liczbie dzieci:
1

15 14 11 30 28 23

2 11 13 14 33 38 41

3 3 2 2 12 7 8

4 i więcej 1 2 2 5 12 11

Rodziny emerytów i rencistów
ogółem

57 68 61 98 92 92

                    o liczbie osób:
1

35 51 44 35 51 44

2 10 11 8 20 22 16

3 7 5 5 21 15 15

4 i więcej 5 1 4 22 4 17

Zauważalne jest, że najwięcej rodzin korzystających z pomocy, to te, które prowadzą jednoosobowe
gospodarstwo domowe. Na kolejnym miejscu są rodziny dwu i trzyosobowe. Najmniej rodzin jest o
liczbie 6 i więcej osób. 

W 2020 r. w ramach pomocy społecznej  świadczeniami i pracą socjalną  objęto 331 rodzin (600
osób w tych rodzinach, co stanowi 3,40 % ogólnej liczby mieszkańców gminy Wręczyca Wielka).

Wyszczególnienie Liczba  osób  którym
przyznano  decyzją
świadczenia

Liczba  rodzin Liczba  osób  w
rodzinach

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Świadczenia  przyznane  w
ramach  zadań  zleconych  i
zadań  własnych  /bez
względu  na  ich  rodzaj,
formę,  liczbę  oraz  źródło
finansowania

328 283 285 255 227 236 489 390 379

w  tym: świadczenia
pieniężne

200 186 182 193 182 181 318 308 288

        świadczenia
niepieniężne

145 110 120 102 86 95 279 200 197

Pomoc udzielona w ramach
pracy socjalnej - ogółem

x x x 300 311 306 564 536 565

w tym: wyłącznie w ramach
pracy socjalnej

x x x 98 94 95 203 170 221

Praca socjalna w oparciu o x x x Liczba kontraktów
socjalnych

Liczba osób objęta
kontraktami
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kontrakt socjalny socjalnymi

39 31 32 38 32 35

2.4 Świadczenia pieniężne i niepieniężne 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, odpłatnie lub za częściową odpłatnością. 

2.4.1   Świadczenia pieniężne.

Świadczenia pieniężne przyznawane są z systemu pomocy społecznej pod warunkiem spełniania
jednocześnie dwóch kryteriów. Konieczne jest występowanie przynajmniej jednej z okoliczności
wskazanych  w  art.  7  ustawy  o  pomocy  społecznej  oraz  spełnienie  ustawowego  kryterium
dochodowego. 

Środki na realizację zadań pomocy społecznej, które dzieli się odpowiednio na zadania własne i
zlecone, pochodzą z budżetu gminy i budżetu państwa.

W  2020  roku  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  we  Wręczycy  Wielkiej  realizował  niżej
wymienione świadczenia pieniężne.

Zasiłki stałe

Zasiłek ten 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  jest  niższy  od  kryterium  dochodowego  na  osobę  w  rodzinie.  Świadczenie  to  jest
zróżnicowane pod względem wysokości w zależności od dochodu osoby/rodziny. 
Wypłata zasiłków stałych należy do katalogu obowiązkowych zadań własnych gminy. Na realizację
zadania przekazywana jest gminie dotacja celowa z budżetu państwa.

Rodzaj świadczenia Liczba  osób,
którym
przyznano
świadczenia

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba rodzin Liczba  osób  w
rodzinach

Zasiłki stałe - ogółem 90 898 494.205,25 89 106

w tym: dla  osoby samotnie
gospodarującej

79 814 465.197,96 78 78

w tym: dla osoby w rodzinie 11 84 29.007,29 11 28
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W 2020 r. pomocą w formie zasiłku stałego objęto 90 osób, którym wypłacono  898 świadczeń  na
kwotę 494.205,20 zł, którą pomniejszono:

- o kwotę 896,73 zł – zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego przez 4 osoby,
- o kwotę 1.560,77 zł – zwrot zasiłku stałego z tytułu zbiegu świadczeń przez 2 osoby,
- o kwotę 13.895,50 zł - refundacja zasiłku stałego z 2  innych gmin
oraz powiększono o kwotę 2.088,75 zł,  tj. o refundację zasiłku stałego dla innej gminy.

Faktyczne wydatki na zasiłki stałe wyniosły 479.941,00 zł.

Zasiłki okresowe

Świadczenie  to  przysługuje   osobom  i  rodzinom,  których  dochód  nie  przekracza  kryterium
dochodowego,  w  szczególności  ze  względu  na   długotrwałą  chorobę,  niepełnosprawność,
bezrobocie,  możliwość  utrzymania  lub  nabycia  uprawnień  do  świadczeń   z  innych  systemów
zabezpieczenia społecznego.
 Kwota zasiłku okresowego stanowi różnicę między kryterium dochodowym, a posiadanym dochodem,
z tym że zasiłek nie może być niższy od 50% tej różnicy, jednak nie mniejszy niż 20,00 zł. 
Wypłata  zasiłku  okresowego  jest  obligatoryjnym  zadaniem  własnym  gminy  o  charakterze
obowiązkowym, dotowanym z budżetu państwa.

Ponadto od 1 stycznia 2018 roku, w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej w okresie
zawieszenia  postępowania  o  przyznaniu  zasiłku  stałego,  na  czas  oczekiwania  na  wydanie
orzeczenia o niepełnosprawności/niezdolności do pracy, przyznaje się zasiłek okresowy z urzędu w
wysokości i na zasadach określonych w art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

W 2020 roku pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 103 rodziny, którym wypłacono  642
świadczenia na kwotę 119.180,71 zł,  którą pomniejszono o kwotę 476,00 zł,  (tj.  zwroty z innej
gminy).
Faktycznie na zasiłki okresowe wydano 118.704,71 zł .

Rodzaj świadczenia Liczba  osób,
którym
przyznano
świadczenia

Liczba
świadczeń

Kwota świadczeń Liczba
rodzin

Liczba  osób  w
rodzinach

Zasiłki okresowe - ogółem 103 642 119.180,71 103 153

w tym: z tytułu bezrobocia 37 184 62.095,55 37 61

w  tym:  długotrwałej
choroby

32 162 22.539,45 32 43

w tym: niepełnosprawności 50 265 23.952,09 50 75

w  tym:  możliwości
utrzymania lub nabycia do
świadczeń  z  innych
systemów  zabezpieczenia
społecznego

0 0 0 0 0

w  tym:  inne  niż
wymienione powyżej

9 31 10.593,62 9 19
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Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe

Zasiłek celowy przyznawany jest na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności
na pokrycie części lub całości kosztów zakupu opału, żywności, leków i leczenia, odzieży i obuwia,
niezbędnych  przedmiotów  użytku  domowego,  drobnych  remontów  i  napraw  sprzętu  użytku
domowego, dofinansowanie do zakupu opału, a także kosztów pogrzebu. Do otrzymania zasiłku
celowego uprawnione są również osoby lub rodziny,  które poniosły straty w wyniku zdarzenia
losowego, bądź klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  ustawa  o  pomocy  społecznej  dopuszcza  możliwość
przyznania  pomocy  osobie  lub  rodzinie  niespełniającej  kryterium  dochodowego,  przyznanie
specjalnego zasiłku celowego. Zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne wypłacane są ze środków
własnych gminy.

Rodzaj świadczenia Liczba  osób,
którym
przyznano
świadczenia

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób w rodzinach

Zasiłki celowe - ogółem 159 x 178.593,42 158 262

W tym: 
-  zasiłki  celowe  na  zakup
żywności  w  ramach
programu "Posiłek w szkole
i w domu" – budżet państwa

x x 49.649,50 x x

-  zasiłki  celowe  na  zakup
żywności  w  ramach
programu "Posiłek w szkole
i w domu" – budżet gminy

x x 36.680,50 x x

- zasiłki celowe x x 74.508,24 x x

- zasiłki  specjalne celowe 27 40  17.755,18 27 39

W 2020 r. zasiłki celowe wypłacono w kwocie 178.593,42 zł, natomiast kwotę tą pomniejszono o
1.530,00 zł (zwrot z innej gminy – 480,00 zł i zasiłek nienależnie pobrany – 1.050,00 zł).
Faktyczne wydatki na zasiłki celowe wyniosły 177.063,42 zł.

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

Wynagrodzenie  należne  opiekunowi  prawnemu z  tytułu  sprawowania  opieki  jest  świadczeniem
pieniężnym z pomocy społecznej.  Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki należy do
zadań zleconych z administracji rządowej realizowanych przez gminę. Środki na realizacje tego
zadania zapewnia budżet państwa. Oznacza to, że  wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki
następuje dopiero po otrzymaniu na ten cel środków od Wojewody. Wynagrodzenie wypłaca się w
wysokości ustalonej przez sąd.  Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może
przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat
nagród  z  zysku,  ogłoszonego  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  za  okres
poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.
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Udzielenie  świadczeń  w  postaci  wynagrodzenia  za  sprawowanie  opieki  nie  wymaga
przeprowadzenia  rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

W  2020  roku   wypłacono  wynagrodzenie  przyznane  przyznane  przez  sąd  1  opiekunowi  za
sprawowanie opieki nad 3 osobami w wysokości 6.601,78 zł.
Na koszty obsługi zadania gmina otrzymała i wydatkowała 99,03 zł.

2.4.2  Świadczenia niepieniężne

Praca socjalna

Jednym  z  zadań  pomocy  społecznej  jest  podejmowanie  działań  zmierzających  do  poprawy
funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Zadanie to realizowane jest m. in.
poprzez pracę socjalną,  w której wykorzystuje  się odpowiednie metody i  techniki,  stosowane z
poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia, świadczona jest bez względu na
posiadany  dochód.  Ustawa  o  pomocy  społecznej  definiuje  pracę  socjalną  jako„działalność
zawodową mającą 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”.  Praca  socjalna  prowadzona  jest  z  osobami  i
rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze
społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji
istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Praca socjalna może być prowadzona w
oparciu  o  kontrakt  socjalny,  który  został  zdefiniowany  jako„pisemna  umowa  zawarta  z  osobą
ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie
podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej  sytuacji  życiowej  osoby lub
rodziny”. Kontrakt socjalny stwarza płaszczyznę porozumienia umożliwiającą osiąganie postępów,
które  składają  się  na  poprawę  sytuacji  klienta  pomocy  społecznej.  Celem  zawarcia  kontraktu
socjalnego,  jest  wyposażenie  osoby  znajdującej  się  w szczególnie  trudnej  sytuacji  życiowej  w
kompetencje  umożliwiające  jej  samodzielne  zaspokajanie  podstawowych  potrzeb  życiowych  i
uczestniczenie  w  życiu  gospodarczym  i  społecznym  danej  społeczności,  a  tym  samym
uniezależnienie  jej  od  świadczeń  pomocy  społecznej.  Zawierana  przez  pracownika  socjalnego
umowa z osobą występującą o pomoc do ośrodka pomocy społecznej musi zawierać indywidualny
plan  wychodzenia  tej  osoby  z  trudnej  sytuacji,  w  jakiej  się  znalazła.  Niepokojące  zjawiska
występujące  w  środowiskach  powodują,  że  praca  socjalna  jest  coraz  trudniejsza  i  wymaga
większego  zaangażowania  ze  względu  na  kumulację  problemów.  Pracownik  socjalny  musi
kreatywnie dostosować narzędzia  pracy  socjalnej  do dynamicznie  modyfikujących się  zmian w
społeczeństwie,  które  bardzo  często  przybierają  charakter  patologiczny.  W  związku  z  tym
zauważalna  jest  zmiana  w charakterze  pracy,  ale  i  oczekiwań wobec  pracowników socjalnych.
Rozmiary potrzeb społecznych wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań w dziedzinie pomocy
społecznej.  Ustawa  o  pomocy  społecznej  daje  możliwość  odmowy lub  wstrzymania  udzielanej
pomocy  w  sytuacji  odmowy  przez  podopiecznego  zawarcia  kontraktu  socjalnego.  Zawieranie
kontraktów ma chronić indywidualność osób korzystających z  pomocy społecznej,  rozwijać ich
umiejętności, zachęcać do aktywnego poszukiwania pracy, uczyć odpowiedzialności. 
Praca socjalna świadczona była osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
Praca socjalna prowadzona była:
1) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności
życiowej, 
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2)  ze  społecznością  lokalną  w  celu  zapewnienia  współpracy  i  koordynacji  działań  instytucji  i
organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.
W 2020 r.  pracą socjalną objęto 306 rodzin,  w tym wyłącznie pracą socjalną objęto 95 rodzin.
Pracownicy socjalni zawarli łącznie 32 kontrakty socjalne. 
Praca  socjalna  kierowana  była  przede  wszystkim do osób i  rodzin  zagrożonych  wykluczeniem
społecznym  o  niskim  poziomie  wykształcenia,  bezrobotnych,  z  niewydolnością  opiekuńczo  –
wychowawczą i trudnościami w pełnieniu ról społecznych. 
Polegała,w szczególności na:
1)  wspieraniu aktywnej  integracji  i  zdolności  do pełnienia  ról społecznych i  zawodowych przy
wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej;
2) umożliwianiu dostępu do poradnictwa specjalistycznego, usług, terapii, itp.;
3)  pomocy  w  uzyskiwaniu  uprawnień  do  świadczeń  z  innych  systemów  zabezpieczenia
społecznego;
4)  poradnictwie  w  sprawach  opiekuńczo  -wychowawczych  i  sprawach  życiowych,  pomocy  w
załatwianiu spraw urzędowych z uwzględnieniem wsparcia asystenta rodziny;
5)  działaniach  na  rzecz  poprawy  funkcjonowania  rodziny,  w  tym  systematyczną  pomoc  w
rozwiązywaniu  konfliktów  w  rodzinie,  wsparcie  w  rozwiązywaniu  problemów  przemocy,
uzależnień itp.; 
6) motywowaniu do podejmowania działań w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej.

Realizując zadania związane z pracą socjalną, pracownicy Ośrodka systematycznie współdziałali z
innymi jednostkami pomocy społecznej, służbą zdrowia, sądami, policją, szkołami, organizacjami
pozarządowymi, oraz uczestniczyli w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych
ds. przeciwdziałania przemocy, co obrazuje poniższa tabela:

                                        

Lp. Rodzaj i ilość prowadzonych działań  w ramach pracy socjalnej przyczyniających się
do tworzenia infrastruktury pomocy społecznej na terenie Gminy oraz do

rozwiązywania problemów  społeczności lokalnej

1. Współpraca  z  placówkami  oświatowymi   działającymi  na  terenie  gminy  Wręczyca
Wielka.  Ze  względu  na  pracę  z  rodziną  niezbędne  jest   utrzymanie  stałego  kontaktu  z
pedagogami szkolnymi oraz dyrektorami szkół i przedszkoli. Dzięki wzajemnej wymianie
informacji  można lepiej  rozpoznać problemy rodzin korzystających z naszej pomocy. W
rodzinach z dziećmi w wieku szkolnym na bieżąco planowane i realizowane są kontakty z
pedagogami  szkolnymi.  Wymiana  informacji  dotyczy  funkcjonowania  dzieci  w  szkole,
określenia potrzeb i braków edukacyjnych dzieci, a także zaplanowania dalszych działań na
rzecz poprawy sytuacji szkolnej dzieci. Współpraca dotyczy również kwestii związanych z
dożywianiem dzieci i uczniów. 

2. Współpraca z Punktem Konsultacyjnym ds. Uzależnień oraz  Przemocy w Rodzinie
mającym siedzibę  w  budynku  Urzędu  Gminy  we  Wręczycy  Wielkiej  na  rzecz  pomocy
osobom  uzależnionym,  współuzależnionym,  osobom  doświadczającym  przemocy  w
rodzinie oraz rodzinom będących w kryzysie.  Od 2012 roku w Punkcie Konsultacyjnym
organizowane są spotkania grypy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz
osób w sytuacjach kryzysowych. Pracownicy socjalni prowadzili  rozmowy motywujące z
osobami i rodzinami do korzystania  z bezpłatnych usług Punktu, informowali o dostępnych
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rodzajach poradnictwa, godzinach przyjmowania specjalistów. 

3. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W składzie
GKRPA  jest  trzech  pracowników  Ośrodka,  którzy  pełnią  funkcje:  Przewodniczącego
Komisji, Zastępcy Przewodniczącego i członka Komisji. Pracownicy biorą czynny udział w
pracach Komisji, prowadzą rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi od alkoholu,
współuzależnionymi,  uczestniczą  w  pracach  związanych  z  przygotowaniem  Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii, wdrażaniem i propagowaniem  na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych
kampanii,  akcji  i  projektów  edukacyjnych  w  zakresie  profilaktyki  i  rozwiązywania
problemów  alkoholowych,  przeciwdziałania  narkomanii  oraz  promocji  zdrowego  stylu
życia.

W 2020 r. - 27 rodzin, w których występował problem alkoholowy zostało objętych pomocą
w formie:
- pracy socjalnej mającej na celu poprawę sytuacji rodzinnej 
- pomocy finansowej (zasiłki celowe, okresowe) 
- pomocy w formie zasiłku stałego 
- opłacenia posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach 
- udzielenia schronienia 
- poradnictwa w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

4. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym. Ośrodek prowadzi obsługę organizacyjno
– techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. Ponadto  3 pracowników Ośrodka wchodzi w
skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Współpraca  z  radnymi,  sołtysami  w  zakresie: rozpoznania  środowisk  wymagających
wsparcia  Ośrodka  lub  innych  instytucji,  monitorowanie  środowisk  osób  starszych,
niepełnosprawnych.  Przedstawianie  Radzie  Gminy  oraz  powołanym  Komisjom  Rady
Gminy sprawozdań, informacji z zakresu realizacji zadań przez Ośrodek.

6. Współpraca z Komisariatem Policji we Wręczycy Wielkiej.

Ścisła współpraca  pracowników socjalnych oraz dzielnicowych z Komisariatu Policji we
Wręczycy Wielkiej  w ramach współpracy interdyscyplinarnej polega na: 
- diagnozowaniu problemów w rodzinie; 
- podejmowaniu działań w rodzinie mającej na celu wsparcie rodzin; 
- inicjowaniu interwencji w środowisku; 
- rozpowszechnianiu informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym; 
- inicjowaniu działań w stosunku do rodzin wymagających wsparcia.

Działania  te  mają  na  celu  skuteczniejszą  pomoc  osobom  i  rodzinom,  zapobieganie
przemocy, pozwalają na lepszą diagnozę środowisk. 
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W 2020 r.  wystąpiono do Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej o asystę Policji dla
pracownika socjalnego w 4 przypadkach.

7. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku:

- informowanie osób niepełnosprawnych o możliwościach uzyskania pomocy ze środków
PFRON
-   współpraca  w  zakresie  realizacji  ustawy  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy
zastępczej,  w tym:  udział  pracowników socjalnych w spotkaniach zespołu ds. okresowej
oceny dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej; omawianie sytuacji rodziny, wymiana
informacji,  ustalanie  planu  działań;   udzielanie  informacji  na  temat  sytuacji  rodzin
zastępczych, współfinansowanie  pobytu  dzieci w pieczy zastępczej;

- współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie
Kłobuckim, udział w posiedzeniach Rady. Dyrektor Ośrodka jest członkiem Rady od 2011
roku.

   8. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w zakresie 
realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz kierowania osób do
domów pomocy społecznej.

9. Współpraca  z  Warsztatami  Terapii  Zajęciowej  w  Hutce, których  uczestnikami  są
również mieszkańcy gminy Wręczyca Wielka. Wymiana informacji o uczestnikach, o ich
potrzebach,  wsparcie  rodzin,  informowanie  o  dostępnych  formach  pomocy  dla  osób
niepełnosprawnych oraz ich rodzin w opiece nad osobami zależnymi. 

W  Warsztatach Terapii Zajęciowej w Hutce uczestniczy 8 mieszkańców gminy Wręczyca
Wielka, w tym 2 klientów Ośrodka.

Ponadto przy WTZ w Hutce funkcjonował Klub na zasadzie ośrodka wsparcia dla osób ze
znacznym stopniem niepełnosprawności, do którego obecnie uczęszcza 8 osób, w tym 5
osób niepełnosprawnych z terenu gminy Wręczyca Wielka całkowicie niesamodzielnych,
wymagających szczególnej całodobowej opieki. 

10. Współpraca  z  Zespołem  Kuratorskiej  Służby  Sądowej  w  Częstochowie dotycząca
rodzin, w których prowadzony jest nadzór kuratorski. Efektem wspólnie podejmowanych
działań  jest  współpraca  instytucji  na  rzecz  poprawy  funkcjonowania  rodzin,  w
szczególności,  w  których  występują  problemy  opiekuńczo  -  wychowawcze,  problem
uzależnienia od alkoholu.  Ważnym elementem współpracy jest utrzymywanie bieżących
kontaktów z kuratorami sądowymi zawodowymi i społecznymi.

11. Współpraca z placówkami służby zdrowia.

Celem współpracy była poprawa funkcjonowania rodzin w sferze zdrowotnej, w tym m.in.:
zgłaszanie  wizyt  domowych,  odbiór  recept,  umawianie  terminów  wizyt  do  lekarzy
specjalistów, nawiązywanie  kontaktów z pielęgniarkami w zakresie pielęgniarskiej opieki
długoterminowej w domu chorego,  współpraca z pielęgniarkami środowiskowymi.
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Współpraca  z  przychodniami  rejonowymi  –  a  w  szczególności  pielęgniarkami
środowiskowymi  i  lekarzami  rodzinnymi  -  polegająca  na  przekazywaniu  przez
pracowników socjalnych informacji dotyczących oferowanych przez Ośrodek form pomocy
dla grupy osób starszych i niepełnosprawnych, (najczęściej  kontakt osobisty). Ze strony
pracowników przychodni uzyskiwano natomiast informacje dotyczące osób wymagających
wsparcia w postaci usług opiekuńczych
Współpraca  ze  szpitalami  polegająca  na  przekazywaniu  informacji  na  temat  osób
wymagających wsparcia usługowego w miejscu zamieszkania oraz całodobowego w DPS,
które  z  uwagi  na  stan  zdrowia  i  brak  rodziny,  należy  wesprzeć  w  codziennym
funkcjonowaniu.   Współpraca w zakresie  wydawania  decyzji o  potwierdzeniu prawa do
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Współpraca  z  placówkami  leczenia  uzależnień  w  celu  ustalania  terminów  zgłoszeń  na
terapię osób zdecydowanych na podjęcie leczenia odwykowego, zarówno stacjonarnego jak
i niestacjonarnego.

12. Współpraca z Bankiem Żywności w Częstochowie:

Realizacja  w  2020  r.  Programu  Operacyjnego  „Pomoc  żywnościowa  2014-2020”
Podprogram 2019 we współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie. 

13. Współpraca  ze  Stowarzyszeniem  „O  Uśmiech  Dziecka”  w  Kłobucku –  w  zakresie
pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

14. Współpraca  ze  Stowarzyszeniem  Wspierania  Inicjatyw  Charytatywnych  im.  Matki
Teresy z Kalkuty w Częstochowie – w zakresie umieszczonych osób w domach pomocy
społecznej. Konsultacje telefoniczne z pracownikiem socjalnym DPS.

15. Współpraca  z  Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot  w Klizinie  – w zakresie
udzielenia  pomocy w formie schronienia dla  osób bezdomnych.

16. Współpraca ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „AGAPE” w Częstochowie -  w
zakresie udzielenia schronienia dla  osób  bezdomnych.

17. Współpraca  z  ZUS –  współpraca  w  zakresie  kompletowania  wniosków  klientów  o
ustalenie  świadczeń  emerytalnych, rentowych,  monitorowanie  postępowania  przyznania
świadczeń 

18. Współpraca z Kuratorium Oświaty w Katowicach – współpraca w zakresie wypoczynku
dla  dzieci  z  rodzin  problemowych.  W miesiącu  czerwcu  2020  r.  –  gmina  otrzymała  2
miejsca na wyjazd dzieci na kolonie.  Pracownicy socjalni wytypowali dzieci, zgodnie z
zalecanymi kryteriami (na kolonie wyjechały dzieci z rodzin objętych pomocą asystenta
rodziny oraz  z rodziny w której wystąpiła sytuacja losowa) oraz zorganizowano dowóz
dzieci na miejsce zbiórki. 

19.  Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłobucku
Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłobucku w zakresie:  upowszechniania ofert
pracy,  informacji  o  wolnych  miejscach  pracy,  usługach  poradnictwa  zawodowego,
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szkoleniach,  stażach,  organizacji  robót  publicznych,  prac  społecznie  – użytecznych oraz
monitorowania  statusu  osób  ubiegających  się  lub  korzystających  ze  świadczeń  pomocy
społecznej. Korzystanie z systemu SEPI w celu  uzyskania informacji dotyczących statusu
osoby ubiegającej się o udzielenie pomocy społecznej – wystąpiono o 228 informacji.

20. Współpraca  z  Powiatowym  Zespołem  ds.  Orzekania  o  Niepełnosprawności  w
Częstochowie –  w zakresie ustalania stopnia niepełnosprawności.  Udostępnienie klientom
druków   wniosków  o  ustalenie  stopnia  niepełnosprawność  (wydano  ok.  80  wniosków)
pomoc w ich wypełnianiu, przesyłanie wniosków o ustalenie  stopnia niepełnosprawności.

21. Współpraca z Punktem Pomocy Prawnej z siedzibą w GOK we Wręczycy Wielkiej:
kierowanie klientów do prawników w celu uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej.

22. Współpraca  ze  Stowarzyszeniem  „Pozytywnie  Aktywni”  w  Szarlejce  –  w  zakresie
udzielenia pomocy mieszkańcom gminy Wręczyca Wielka.

23. Współpraca z Sądem Rejonowym w Częstochowie. 

Współpraca dotyczy  podejmowania działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej
rodzin  z  problemami.  Polegają  one  na  informowaniu  o  niepokojących  sytuacjach  w
rodzinach  stanowiących  zagrożenie  dla  ich  prawidłowego  funkcjonowania.  Szczególnie
ważna  jest  dla  nas  kwestia  zaniedbań  i  przemocy  w rodzinach  z  małoletnimi  dziećmi.
Ważnym  elementem  współpracy  jest  utrzymywanie  bieżących  kontaktów  z  kuratorami
sądowymi. W 2020 r.  pracownicy socjalni skierowali 6 wniosków do Sądu Rodzinnego w
Częstochowie  o wgląd w sytuację małoletnich dzieci.

24. Współpraca z Centrum Integracji Społecznej w Kłobucku
W dniu  15  maja   2019r.  gmina  Wręczyca  Wielka  działająca  poprzez  GOPS  podpisała
porozumienie partnerskie ze Stowarzyszeniem  „DRUGA SZANSA” w Kłobucku  będącym
założycielem Centrum Integracji Społecznej w Kłobucku. 
W 2020 r. -  pracownicy socjalni skierowali 1 osobę bezrobotną do CIS w Kłobucku, która
podjęła indywidualny program zatrudnienia socjalnego.
Za  3  osoby  opłacano  składkę  na  ubezpieczenie  zdrowotne  w  ramach  indywidualnego
programu zatrudnienia socjalnego.

25. Współpraca ze Stowarzyszeniem Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” z siedzibą
w Gdańsku – prowadzące placówkę Schronisko dla osób bezdomnych w Koleczkowie, w
zakresie pomocy osobie bezdomnej.

26. Centrum Wsparcia Społecznego  w Biłgoraju  prowadzące placówkę Schronisko dla osób
bezdomnych w Biłgoraju, w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

27. Współpraca  z  Ochotniczą  Strażą  Pożarną –  w  zakresie  dowozu  klientom  Ośrodka
żywności w ramach programu FEAD oraz osobom przebywającym na kwarantannie.
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Bilet kredytowany 

Bilet  kredytowany  jest  formą  zasiłku  celowego  w  formie  niepieniężnej.  Może  być  przyznany
osobom bez dochodu lub z bardzo niskim dochodem, które muszą udać się do innej miejscowości
celem załatwienia ważnych spraw rodzinnych lub urzędowych. 
W 2020 roku ta forma pomocy nie była realizowana.

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Przyznawana  jest  osobie  rezygnującej  z  zatrudnienia  w  związku  z  koniecznością  sprawowania
bezpośredniej,  osobistej  opieki  nad  długotrwale  lub  ciężko  chorym  członkiem  rodziny  oraz
wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem (także współmałżonka) oraz rodzeństwem.
Takim  osobom  ośrodek  pomocy  społecznej  opłaca  składki  emerytalno-rentowe  za  czas
sprawowania opieki. Dotyczy to także osób, które w związku ze sprawowaniem opieki przebywają
na urlopie bezpłatnym. Warunki uzyskania takiej pomocy:

• dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie może przekraczać 150 proc. kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie 

• osoba opiekująca się nie może podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z innych
tytułów lub pobierać renty bądź emerytury 

• konieczność sprawowania opieki musi być potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez
lekarza.

W 2020 roku ta forma pomocy nie była realizowana.

Sprawienie pogrzebu 

Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Sprawienie po-
grzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie po-
grzebu przysługuje osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy, w sto-
sunku do których nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia pogrzebu lub gdy osoby zobo-
wiązane nie mają  możliwości sprawienia pogrzebu.
Zasady sprawienia pogrzebu reguluje Uchwała Nr XVI/192 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia
18.06.2012 r.  w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Wręczyca Wielka (Dz. Urz.
Woj. Śl. z 27.02.2012r. Poz. 3075).  W 2020 r. Ośrodek nie sprawiał pogrzebu.

Poradnictwo specjalistyczne

Pracownicy socjalni  działając na rzecz rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej starają
się  efektywnie  łączyć  wsparcie  finansowe  z  pracą  socjalną  i  poradnictwem  specjalistycznym.
Udzielana pomoc ma na celu wzmocnienie rodzin w odzyskaniu ich zdolności do prawidłowego
funkcjonowania w społeczeństwie.
Poradnictwo jest  świadczone  osobom i  rodzinom,  które  mają  trudności  lub  wykazują  potrzebę
wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. 
W 2020 roku poradnictwo świadczone było m.in. w zakresie:
–  przekazywania  informacji  o  istniejących  możliwościach  uzyskania  pomocy  lub  wsparcia  w
innych instytucjach,
– wspierania rodzin w prawidłowym realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej;
–  pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz uzależnionym.
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W 2020 r.  poradnictwo specjalistyczne świadczył również psycholog zatrudniony w Ośrodku w
ramach umowy zlecenia.

Interwencja kryzysowa 

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób
i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi
psychicznej  i  umiejętności  samodzielnego radzenia sobie,  a  dzięki  temu zapobieganie przejściu
reakcji  kryzysowej w stan chronicznej  niewydolności  psychospołecznej.  Interwencją kryzysową
obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. 
W ramach interwencji kryzysowej działaniami objęto 6 rodzin (17 osób w tych rodzinach).

Udzielenie schronienia oraz  działania realizowane na rzecz osób bezdomnych

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  osoba lub rodzina ma prawo do schronienia,  posiłku i
niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.
W rozumieniu ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.  art. 6 pkt 8 „osoba bezdomna – to
osoba  nie  zamieszkującą  w  lokalu  mieszkalnym  w  rozumieniu  przepisów  o  ochronie  praw
lokatorów  i  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i  niezameldowaną  na  pobyt  stały,  w  rozumieniu
przepisów  o  ewidencji  ludności,  a  także  osobę  niezamieszkującą  w  lokalu  mieszkalnym  i
zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”. 
Proces stawania się osobą bezdomną jest długotrwały i zależy od indywidualnych cech osobowych i
uwarunkowań zewnętrznych. Niekorzystne połączenie czynników zewnętrznych i  wewnętrznych
prowadzi do przechodzenia w stan bezdomności. 

Udzielenie  schronienia  następuje  przez  przyznanie  tymczasowego  miejsca  w  noclegowni  albo
schronisku dla osób bezdomnych. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym,
które  przystąpiły  do  kontraktu  socjalnego,  całodobowe,  tymczasowe  schronienie  oraz  usługi
ukierunkowane  na  wzmacnianie  aktywności  społecznej,  wyjście  z  bezdomności  i  uzyskanie
samodzielności  życiowej.  Noclegownia  zapewnia  schronienie  osobom  bezdomnym,  świadcząc
tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w
warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Tymczasowe schronienie może być udzielone
również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych
pomieszczeniach wyposażonych, co najmniej w miejsca siedzące. W noclegowni, schronisku dla
osób  bezdomnych,  ogrzewalni  mogą  przebywać  osoby  zdolne  do  samoobsługi,  których  stan
zdrowia  nie  zagraża  zdrowiu i  życiu  innych osób przebywających w placówce.  W szczególnie
uzasadnionych sytuacjach, zwłaszcza w okresie dużych mrozów, dopuszcza się przebywanie osób
pod nieznacznym wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych w placówkach dla
bezdomnych.  Pomoc  przyznawana  w  formie  tymczasowego  schronienia  w  ogrzewalni  lub
noclegowni  nie  wymaga  przeprowadzenia  rodzinnego  wywiadu  środowiskowego  oraz  wydania
decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione za udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi. 

Na terenie naszej gminy nie ma żadnych placówek świadczących pomoc w zakresie schronienia dla
osób bezdomnych. Dlatego też osoby wymagające pomocy i wsparcia w tym zakresie kierowane są
do placówek na terenie innych gmin. 
Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku za osoby bezdomne regulowała w 2020 r.
Uchwała Nr XIII/135/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka  z dnia  16 listopada 2019 r. w sprawie
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ustalenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  ośrodkach  wsparcia  i
mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz.7866).

Celem zapewnienia schronienia osobom bezdomnym Gmina Wręczyca Wielka  podpisała 4 umowy
ze schroniskami na zapewnienie miejsc w schronisku dla osób bezdomnych tj.:

1) Umowa z 23 grudnia 2019 r. zawarta pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka działająca przez GOPS
we  Wręczycy  Wielkiej   a  Stowarzyszeniem  MONAR  –  Schronisko  dla  Osób  Bezdomnych
MARKOT  w  Klizinie  o  zabezpieczeniu  i  udzieleniu  tymczasowego  schronienia  osobom
bezdomnym z gminy Wręczyca Wielka w schronisku dla osób bezdomnych – umowa zawarta na
okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

2) Umowa z 23 grudnia 2019 r. zawarta pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka działająca przez GOPS
we Wręczycy  Wielkiej   a  Stowarzyszeniem Wzajemnej  Pomocy  „AGAPE” w Częstochowie  o
zabezpieczeniu i  udzieleniu tymczasowego schronienia osobom bezdomnym z gminy Wręczyca
Wielka w schronisku dla osób bezdomnych w Mariance Rędzińskiej i Lubojence oraz w schronisku
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Lubojence – umowa zawarta na okres od 01
stycznia do 31 grudnia 2020 r.

3)   Umowa z 18 czerwca 2020 r.  zawarta  pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka działająca przez
GOPS we Wręczycy Wielkiej   a  Stowarzyszeniem Edukatorów i  Terapeutów „Zaczarowani”  z
siedzibą w Gdańsku – prowadzące placówkę Schronisko dla osób bezdomnych w Koleczkowie.
Przedmiotem  umowy  jest  świadczenie  usług  tymczasowego  całodobowego  schronienia  wraz  z
usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych -  umowa zawarta na okres od 22 czerwca do 31
grudnia 2020 r.

4) Umowa z 07 lipca 2020 r. zawarta pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka działająca przez GOPS we
Wręczycy  Wielkiej   a  Centrum  Wsparcia  Społecznego  w  Biłgoraju  prowadzące  placówkę
Schronisko  dla  osób  bezdomnych  w  Biłgoraju.  Przedmiotem  umowy  jest  świadczenie  usług
tymczasowego całodobowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych -
umowa zawarta na okres od 07 lipca do 31 grudnia 2020 r.

W 2020 r. w różnych formach udzielono  pomocy 11 osobom bezdomnym. Natomiast pomoc w
formie schronienia otrzymało 8 osób bezdomnych.

L.p. Forma pomocy Ilość osób objętych
pomocą

Wydatki gminy związane z opłatą
za pobyt w schroniskach

2018 2019 2020 2018 2019 2020

1. Schronisko  dla  osób
bezdomnych  MARKOT  w
Klizinie

5 5 2 30.833,49 32.620,00 10.664,65

2. Schronisko  dla  osób
bezdomnych  w  Mariance
Rędzińskiej

1 1 - 1.242,00 550,40
-----

3. Schronisko  dla  osób
bezdomnych w Lubojence

1 3 4 864,00 7.480,00 14.959,46
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4. Schronisko  dla  osób
bezdomnych  w
Koleczkowie

- - 1 - - 6.258,63

5. Schronisko  dla  osób
bezdomnych w Biłgoraju

- - 1 - - 6.496,50

 
Razem  

7 9 8 32.939,49 40.650,40 38.379,24

W  2020  roku  6  osób  bezdomnych  ponosiło  odpłatność  za  pobyt  w  placówkach  dla  osób
bezdomnych, na łączną kwotę 31.518,76 zł. 
Pozostałe  2  osoby bezdomne nie  posiadały  stałego źródła  dochodu przekraczającego kryterium
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
Osoby  bezdomne,  nie  posiadające  żadnego  źródła  dochodu  otrzymują  pomoc,  na  zaspokojenie
podstawowych potrzeb życiowych. Oprócz pomocy w formie schronienia czy zasiłku,z osobami
bezdomnymi prowadzona jest praca socjalna w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i
samodzielności.  Osoby  bezdomne  otrzymują  wsparcie  i  motywację  do  rozwiązywania  ich
problemów  rodzinnych  czy  mieszkaniowych.  Są  aktywizowani  do  poszukiwania  zatrudnienia,
poszukiwania  pracy  oraz  starań  o  własne  mieszkanie  a  osoby  uzależnione  są  motywowane  do
podjęcia terapii. 
Ponadto  we współpracy  z  Policją  podejmowano  działania  prewencyjne  poprzez  monitorowanie
miejsc przebywania osób bezdomnych, wzmożone w okresie jesienno – zimowym.  Podopieczni
przebywający w miejscach niemieszkalnych,  informowani byli  na bieżąco o formach pomocy i
zasadach jej udzielania, o zagrożeniach wynikających z nadużywania alkoholu oraz zachęcani do
skorzystania ze schronienia  w placówkach pomocowych. Od kilku lat dostępny jest całodobowy
kontakt w sprawach osób bezdomnych (697-110-123), umożliwiający przyjmowanie zgłoszeń od
Policji i osób prywatnych.

Usługi opiekuńcze

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11
Ustawy  o  pomocy  społecznej)  organizowanie  i  świadczenie  usług  opiekuńczych  w  miejscu
zamieszkania,  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi.

Istotą usług opiekuńczych jest umożliwienie prawidłowego funkcjonowania podopiecznych ośrodka
w środowisku domowym. Większość bowiem beneficjentów nie dopuszcza możliwości spędzenia
schyłku swojego życia w obcym miejscu. 
Uchwała  Nr  XV/145/16 Rady Gminy  Wręczyca  Wielka  z  dnia  17  czerwca  2016 roku  określa
szczegółowe warunki  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi
opiekuńcze,  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,  jak
również trybu ich pobierania.
Z tej formy pomocy korzystają osoby, które ze względu na wiek, chorobę, czy też inną przyczynę
wymagają pomocy, zaś najbliższa rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmowały pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych i opiekę
higieniczną  oraz   zapewnienie  w  miarę  możliwości  kontaktów  z  otoczeniem,  wykonywanie
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podstawowych czynności domowych, pomoc w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych,
rodzinnych oraz załatwianie spraw urzędowych.
     Zakres  udzielanej  pomocy  ustalany  był  przez  pracownika  socjalnego  podczas  wywiadu
środowiskowego w domu podopiecznego i  był na bieżąco monitorowany w celu dostosowania do
zmieniających się potrzeb usługobiorców.

      W 2020 r. w Ośrodku zatrudnionych było 8 opiekunek, które świadczyły usługi opiekuńcze w
ciągu roku dla 40 osób. 

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych w okresie od 01 stycznia do 31 marca 2020 roku wynosił
18,70  zł,  natomiast  od  01  kwietnia  do  31  grudnia  2020  roku  20,40  zł.  Na  realizację  usług
opiekuńczych wydatkowano w 2020 roku kwotę   443.799,24 zł.

Rok Liczba osób objętych
usługami

Liczba godzin Wydatki

2018 40 9.720 405.522,04 zł

2019 39 9.368 425.972,19 zł

2020 40 7.300 443.799,24 zł

Wydatki związane z zapewnieniem opieki dla osób starszych wymagających pomocy osób drugich
wzrastają. Na sytuację osób niesamodzielnych wpływ mają nie tylko zmiany struktury wiekowej,
ale także obserwowane procesy społeczne prowadzące do zmniejszania się wielkości gospodarstw
domowych. Zmiany te powodują osłabienie funkcji rodziny i ograniczenie jej roli w zapewnieniu
opieki osobom niesamodzielnym. 

Mieszkanie chronione

Osobie,  która  ze  względu  na  trudną  sytuację  życiową,  wiek,  niepełnosprawność  lub  chorobę
potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu,  ale nie  wymaga usług w zakresie
świadczonym  przez  jednostkę  całodobowej  opieki,  w  szczególności  osobie  z  zaburzeniami
psychicznymi,  osobie  opuszczającej  pieczę  zastępczą  w  rozumieniu  przepisów  o  wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a
także  cudzoziemcowi,  który  uzyskał  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  status  uchodźcy  lub  ochronę
uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod
opieką  specjalistów,  do  prowadzenia  samodzielnego  życia  lub  zastępującą  pobyt  w  placówce
zapewniającej  całodobową  opiekę.  Mieszkanie  chronione  zapewnia  warunki  samodzielnego
funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.
Mieszkanie  chronione  może  być  prowadzone  przez  każdą  jednostkę  organizacyjną  pomocy
społecznej lub organizację pożytku publicznego.
Gmina Wręczyca Wielka nie ma obecnie żadnego mieszkania chronionego, dlatego też w 2020 roku
ta forma pomocy nie była realizowana.
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Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej

Kolejnym niepieniężnym świadczeniem z pomocy społecznej jest pobyt i usługi w domu pomocy
społecznej.  O  skierowanie  do  domu  pomocy  społecznej  może  ubiegać  się  osoba  wymagająca
całodobowej  opieki  z  powodu  wieku,  choroby  lub  niepełnosprawności,  która  nie  może
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w
formie  usług  opiekuńczych.  Pracownicy  Ośrodka  prowadzili  postępowania  związane  ze
skierowaniem do domu pomocy społecznej,  informowali  o obowiązujących przepisach prawa w
zakresie kierowania i  ponoszenia odpłatności za pobyt, przeprowadzali  wywiady środowiskowe,
wspierali w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji, oceniali sytuację osób w kontekście spełnienia
przesłanek do umieszczenia w domu pomocy społecznej, przeprowadzali wywiady alimentacyjne
oraz  na  ich  podstawie  przygotowywali  umowy  określające  wysokość  wnoszonej  przez
zainteresowanych opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.
Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, po uzyskaniu zgody tej osoby
lub jej przedstawiciela ustawowego albo zgody Sądu na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
Za osoby umieszczone po 1 stycznia 2004 roku w myśl art. 61 ust.1 ustawy o pomocy społecznej
obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
-  mieszkaniec  domu,  a  w  przypadku  osób  małoletnich  przedstawiciel  ustawowy  z  dochodów
dziecka,

- małżonek, zstępni przed wstępnymi,

- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Odpłatność mieszkańców DPS
Mieszkaniec domu wnosi opłatę w kwocie stanowiącej 70% swojego dochodu,a w przypadku osób
małoletnich  przedstawiciel  ustawowy z  dochodów dziecka,  nie  więcej  niż  70% tego  dochodu.
Opłata  ta  jest  wnoszona  bezpośrednio  do  domu  pomocy  społecznej,  w  którym  dana  osoba
przebywa.

Osoby zobowiązane do ponoszenia opłat za pobyt w DPS członków rodzin
Małżonek, zstępni przed wstępnymi opłatę za pobyt członka rodziny w DPS wnoszą zgodnie z
umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 2.106 zł, jednak kwota dochodu pozostająca po 
wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

- w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie tj. 1.584 zł, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu
opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Odpłatność rodziny w 2020 r. (w ramach zawartych umów w stosunku do  4 osób przebywających
w dps)  wyniosła 7.654,74 zł. 
Ponadto w ramach postępowania egzekucyjnego Urząd Skarbowy w Kłobucku przekazał kwotę
5.242,36 zł  tytułem ściągniętej  odpłatności  rodziny za pobyt  członka rodziny w domu pomocy
społecznej w 2018 r.
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Odpłatność gminy
Gmina, z której osoba została skierowana do DPS ponosi odpłatność w wysokości różnicy między
średnim  kosztem  utrzymania  w  domu  pomocy  społecznej,  a  opłatami  wnoszonymi  przez
mieszkańca domu i osoby zobowiązane.
Ośrodek Pomocy Społecznej dopłaca do pobytu mieszkańców przebywających w domach pomocy
społecznej.  Dopłaty te  są zróżnicowane,  w zależności od typu domu i  wysokości  miesięcznego
kosztu utrzymania mieszkańca w poszczególnych DPS, do których są kierowani mieszkańcy Gminy
Wręczyca Wielka.

Miesięczny  koszt  utrzymania  jednego  mieszkańca  w  domu  pomocy  społecznej  w  2020  roku
poniesiony przez gminę wyniósł średnio 2.669,00 zł.

W 2020 r. w domach pomocy społecznej przebywało 21 osób, za które gmina ponosiła odpłatność.
W  ciągu roku 5 osób zostało  umieszczonych w domu pomocy społecznej,  natomiast  3  osoby
przebywające w domu pomocy społecznej  zmarły. Na koniec okresu sprawozdawczego w domach
pomocy społecznej przebywało 18 osób.

Lp. Dom  pomocy
społecznej

Stan na 
01.01.
2020 r.

Ilość  osób
umieszczo
nych  w
2020  r.  w
dps

Liczba  zgonów,
przeniesień  lub
rezygnacji 
w ciągu roku

Łącznie liczba 
osób 
przebywających 
w 2020 roku

Stan na 
31.12.
2020 r.

Wydatki  gminy  z
tytułu dopłaty do dps
w 2020 r.

1. DPS  w
Blachowni

3 0 0 3 3 x

2. DPS w Prusach 1 0 0 1 1 x

3. DPS w Turowie 2 0 0 2 2 x

4. DPS  w
Drużykowo  i
Wola Czaryska

1 1 1 2 1 x

5. DPS  w
Częstochowie

1 0 0 1 1 x

6. DPS Bobrowniki 4 0 0 4 4 x

9. DPS  we
Włoszczowej

1 0 0 1 1 x

11. DPS Zochcinek 1 0 1 1 0 x

12. DPS Wilkowice 1 0 0 1 1 x

13. DPS Borzęcin 1 0 0 1 1 x

DPS Prószków 0 2 1 2 1 x

DPS  Pęcławice
Górne

0 1 0 1 1 x

DPS Obryte 0 1 0 1 1 x

               Razem 16 5 3 21 18 571.256,85 zł
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Rok 2017 2018 2019 2020

Liczba  osób  przebywających  w
dps

12 18 21 21

Odpłatność gminy 281.988,65 zł 394.640,03 zł 527.078,15 zł 571.256,85 zł

Z  powyższej  tabeli  wynika,  że  w  2020  r.  nastąpił  wzrost  wydatków  gminy  związanych  z
odpłatnością  za  pobyt  mieszkańców  gminy  w  domach  pomocy  społecznej  o  44.178,70  zł   w
porównaniu do 2019 roku.
Na podstawie analizy danych stwierdzić należy, że wzrost kosztów utrzymania mieszkańców domu
pomocy społecznej  oraz  starzenie  się  społeczeństwa gminy Wręczyca  Wielka  generują  znaczne
koszty  świadczeń  pomocy  społecznej  na  rzecz  osób  starszych.  W  związku  z  powyższym
długofalowa polityka senioralna w perspektywie czasu będzie związana ze znacznym wzrostem
wydatków w budżecie Gminy Wręczyca Wielka związanych z pomocą osobom starszym.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Za  osoby,  mające  ustalone  uprawnienie  do  zasiłku  stałego  i  nie  posiadające  innego  tytułu  do
ubezpieczenia zdrowotnego, ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne, które stanowiły
gwarancję uzyskania świadczeń zdrowotnych z Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Składka została opłacana za 70 osób pobierających zasiłek stały. Składki finansowane są ze środków bu-
dżetu państwa.

Wyszczególnienie Liczba osób, którym
przyznano świadczenia

Liczba
świadczeń

Kwota świadczeń

Składki  na  ubezpieczenie
zdrowotne (przy zas. stałym)

70 702 36.018,61 zł

Ponadto  zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 30  ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych – 3 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia
socjalnego w  Centrum  Integracji  Społecznej  w  Kłobucku  miały  opłacane  12  składek   na
ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 696,60 zł.

3.  Działania  na  rzecz  poprawy  sytuacji  życiowej  różnych  grup
mieszkańców gminy 

3.1  Realizacja Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -
2023

Od 1 stycznia 2019 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje  program rządowy „Posiłek w szkole i
domu” na lata 2019-2023, który jest kontynuacją dotychczasowego programu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
Program „Posiłek w szkole i w domu” składa się z trzech modułów – każdy kierowany jest do
innego adresata:
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1. Moduł  dla dzieci i młodzieży; 
2. Moduł dla dorosłych;  
3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
Działania  zapisane  w  module  pierwszym  i  drugim  nowego  programu  były  realizowane  przez
samorządy  w  ramach  „Pomocy  państwa  w  zakresie  dożywiania”.  Ich  celem  jest  zapewnienie
posiłku dzieciom, uczniom i  młodzieży oraz objęcie  pomocą osób dorosłych – zwłaszcza osób
starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Program przewiduje udzielenie pomocy w
jednej  z  trzech  form –  posiłku,  świadczenia  pieniężnego  na  zakup  posiłku  lub  żywności  oraz
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Za realizację zadań wynikających z
modułów 1. i 2. odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
Nowy program różni się od poprzedniego wprowadzeniem działań dotyczących modułu trzeciego,
za który odpowiada minister właściwy do spraw oświaty i wychowana. Celem tego modułu jest
wzmocnienie  opiekuńczej  funkcji  szkoły  poprzez  tworzenie  warunków  umożliwiających
spożywanie przez uczennice i uczniów posiłku w szkole. Efektem ma być tworzenie stołówek w
szkołach,  które  ich  nie  posiadają,  uruchamianie  stołówek  niefunkcjonujących  lub  poprawa
standardu istniejących – tak, aby miały własną kuchnię i jadalnię. 
Samorząd  gminy  Wręczyca  Wielka  dostosował  regulacje  przepisów  na  poziomie  gminnym  do
wejścia w życie uchwały Rady Ministrów wprowadzającej program rządowy „Posiłek w szkole i
domu” na lata 2019 – 2023 podejmując stosowne uchwały, tj.:

- Uchwałę Nr II/12/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 13.12.2018r. w sprawie podwyższenia
kryterium  dochodowego uprawniającego do wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci
zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności (Dz. Urz. Woj. Śl. z  15.12.2018 poz. 8064)

- Uchwałę Nr II/13/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 13.12.2018r. w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie  dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 15.12.2018, poz.8065)
W  ramach  uchwał  podjętych  13  grudnia  2018  r.  przez  Radę  Gminy,  wysokość  kryterium
dochodowego uprawniającego do korzystania z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
ma wynosić 150 % kryterium wynikającego z art. 8 ustawy o pomocy społecznej – tak samo, jak
miało  to  miejsce  podczas  realizacji  programu  „Pomoc  państwa  w  zakresie  dożywiania”.
Podniesienie kryterium dochodowego do 150% jest warunkiem otrzymania przez gminę dotacji w
wysokości 60% kosztów realizacji zadania z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Uchwała przyjęta przez Radę Gminy przyczyni się do ograniczenia zjawiska niedożywienia dzieci i
młodzieży z rodzin o niskich dochodach, znajdujących się w trudnej sytuacji,  jak również osób
dorosłych  –  w szczególności  samotnych  w podeszłym wieku,  chorych  lub  niepełnosprawnych.
Wpłynie  również  na  poprawę  poziomu  życia  rodzin  o  niskich  dochodach  oraz  poprawę  stanu
zdrowia dzieci i młodzieży.

Ośrodek w 2020 r. wykonywał zadania wynikające z Programu poprzez zapewnienie  posiłku dla
dzieci w przedszkolach i szkołach oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności. 
Wydatki związane z realizacją Programu obrazuje poniższa tabela.

2020 rok

Środki z budżetu państwa 53.117,00 zł

Środki własne gminy 46.322,00 zł

Ogółem 99.439,00 zł
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W 2020 roku pomocą w ramach Programu objęto 239 osób.

Wyszczególnienie Ogółem Dzieci  do  czasu
rozpoczęcia  nauki
w  szkole
podstawowej

Uczniowie do czasu
ukończenia  szkoły
ponadgimnazjalnej

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

Rzeczywista  liczba  osób
objętych  programem
ogółem

1 239 32 44 166

w  tym  liczba  osób
korzystających z:
- posiłku

2 59 21 38 0

- zasiłku celowego 3 216 25 29 166

- świadczenia rzeczowego 0 0 0 0

Koszt programu ogółem 4 99.439,00 x x x

z tego: 
- środki własne gminy

8 46.322,00 zł x x x

- dotacja 9 53.117,00 zł x x x

Liczba  placówek
prowadzących dożywianie

10 12 x x x

z tego:
- szkoły

7 x x x

- przedszkola 5 x x x

Natomiast pomocą  w formie posiłku objęto 59 dzieci i uczniów na kwotę 13.108,00  zł oraz  14
uczniów w ramach pomocy w formie posiłku bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na
kwotę 1.430,50 zł. 

Wyszczególnienie Ogółem Dzieci  do  czasu
rozpoczęcia  nauki  w
szkole podstawowej

Uczniowie  do  czasu
ukończenia  szkoły
ponadgimnazjalnej

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

Liczba  osób
korzystających z posiłku

59 21 38 0

W  tym:  posiłku  w
formie:
- pełnego obiadu

0 0 0 0

- jednego dania gorącego 59 21 38 0

Liczba rodzin 34 x x x

Liczba osób w rodzinach 127 x x x

Liczba posiłków 3.304 1.251 2.053 0

Koszt świadczeń 13.108,00 4.390,00 8.718,00 0
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z tego: 
- środki własne gminy

9.640,50 3.721,00 5.920,00 0

- dotacja 3.466,50 669,00 2.798,00 0

Koszt jednego posiłku 3,97 3,51 4,25 0

Pomoc w formie zasiłku celowego w 2020 roku obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie Zasiłek celowy

Liczba  osób,  którym  przyznano  decyzją
świadczenia

128

Liczba rodzin 127

Liczba osób w rodzinach 216

Liczba świadczeń 306

Koszt świadczeń 86.331,00

Z tego:
- środki własne gminy

36.680,50

- dotacja 49.649,50

Średnia wysokość zasiłku celowego 282,13

 
Realizacja Gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na
lata 2019 – 2023".

Rada Gminy Wręczyca Wielka  przyjęła  do realizacji program osłonowy  Uchwałą Nr III/29/18
Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego
programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023, dzięki któremu, w
myśl  ustawy,  jest  możliwie  skorzystanie  przez  dziecko z  posiłku  w szkole  także  doraźnie,  bez
wcześniejszego  wydania  decyzji  i  wywiadu  środowiskowego.  W  szczególnie  uzasadnionych
przypadkach, gdy zaistnieje taka potrzeba i dziecko wyrazi chęć zjedzenia posiłku, wystarczające
jest powiadomienie Ośrodka przez dyrektora szkoły lub przedszkola o potrzebie udzielenia pomocy
w takiej  formie. Warunkiem jest,  by z tego rodzaju wsparcia korzystało w danym miesiącu nie
więcej  niż  20%  liczby  dzieci  dożywianych  w  szkołach  i  przedszkolach  na  terenie  gminy  w
poprzednim miesiącu kalendarzowym.
Nadmienić należy, iż po otrzymaniu pisma od dyrektora placówki oświatowej o wyrażeniu przez
dziecko chęci spożywania posiłku, pracownicy socjalni sprawdzają sytuację rodzinną dziecka, na
okoliczność zakwalifikowania dziecka do objęcia pomocą w formie posiłku w ramach wydania
decyzji administracyjnej.
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Program "Posiłek w szkole i w domu"

Wyszczególnienie 2020 rok

Liczba dzieci 14

Liczba posiłków 381

Koszt posiłków ogółem 1.430,50 zł

Z tego:  środki własne 1.1129,5 zł

              dotacja 301,00 zł

Program  osłonowy  przyjęty  przez  Radę  Gminy   jest  elementem  polityki  społecznej  gminy  w
zakresie  poprawy poziomu życia  rodzin  o  niskich  dochodach,  poprawy stanu zdrowia  dzieci  i
młodzieży  oraz  kształtowania  właściwych  nawyków  żywieniowych.  Jego  realizatorem  i
koordynatorem jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z innymi jednostkami
organizacyjnymi  gminy  (szkołami,  przedszkolami).  Program  jest  finansowany  ze  środków
własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i
w domu”.

3.2   Realizacja  zadań  wynikających  z   ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004r.  o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Osoby,  które  nie  są  ubezpieczone  na  podstawie  ustawy  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej
finansowanych  ze  środków  publicznych,  mają  prawo  do  korzystania  ze  świadczeń  opieki
zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa.
Wydanie przedmiotowej decyzji poprzedza postępowanie analogiczne jak w przypadku przyznawania
świadczeń  z  pomocy  społecznej,  a  więc  niezbędne  jest  przeprowadzenie  rodzinnego  wywiadu
środowiskowego przez pracownika socjalnego. W wyniku tego wywiadu ustala się,  czy dana osoba
spełnia wymogi ustawowe i czy możliwe jest potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. 
Z potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ww. ustawy na okres 90 dni mogą
korzystać: 
- osoby nieubezpieczone, 
- osoby posiadające obywatelstwo polskie, 
- osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP, 
- osoby, które spełniają kryterium dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej, co do których nie
stwierdzono dysproporcji pomiędzy dochodem a rzeczywistą sytuacją majątkową. 

W 2020 r. - wpłynęło 11 wniosków o  o potwierdzenie prawa  do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych wpłynęły w stosunku do 9 osób, w tym:
- 4 wnioski zostały złożone osobiście przez świadczeniobiorców,
- 7 wniosków wpłynęło z placówek służby zdrowia.

 Wydano 11 decyzji administracyjnych, w tym:
-  8 decyzji przyznających potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych dla 8 osób,
-  1  decyzja  odmawiająca  dla  1  osoby  potwierdzenia  prawa   do  świadczeń  opieki  zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,
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-   1  decyzja o umorzeniu postępowania  dla 1 osoby,
-  1  decyzja  o  wygaśnięciu  decyzji  potwierdzającej  prawo  do  świadczeń  opieki  zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.

3.3    Realizacja  zadań  wynikających  z  ustawy  o  systemie  oświaty  -  pomoc
materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Od 01 stycznia 2017 roku zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty dot. pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy
Wielkiej zgodnie z Uchwałą Nr XIX/178/16  Rady Gminy Wręczyca Wielka  z dnia 29 listopada
2016 r.
Celem pomocy jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji
materialnej  ucznia.  Świadczenia  przyznawane są  na  całkowite  lub  częściowe pokrycie  kosztów
udziału  w  zajęciach  edukacyjnych,  realizowanych  w  szkole  albo  poza  nią,  bądź  jako  pomoc
rzeczowa np. na zakup podręczników, przyborów szkolnych.
W ramach tej pomocy można wyodrębnić następujące rodzaje świadczeń: stypendium szkolne oraz
zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne – przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialno-bytowej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w
rodzinie tej występuje jedna z przesłanek społecznych. 
Osoby uprawnione do świadczeń w formie stypendium szkolnego:
- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i
dla  dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży,
o  których  mowa  w  art.  16  ust.  7,  a  także  dzieci  i  młodzież  z  upośledzeniem  umysłowym z
niepełnosprawnościami sprzężonymi,  realizację  odpowiednio  obowiązku szkolnego i  obowiązku
nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i
dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych – do
czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Minimalną i maksymalną wysokość stypendium przyznanego uczniowi określa przepis ustawy o
systemie oświaty.  Jego miesięczna wysokość uzależniona jest  od dochodu na osobę w rodzinie
ucznia, który nie mógł  być większy w okresie od stycznia do września 2018 r. niż 514 zł  a od 1
października 2018 r. -  528 zł. Dochód jest ustalany na zasadach określonych w ustawie o pomocy
społecznej. Warunkiem przyznania stypendium jest także zamieszkiwanie ucznia na terenie Gminy
Wręczyca Wielka oraz złożenie wniosku  w terminie do 15 września.
Zadanie  realizowane jest  na  zasadzie  zwrotu  kosztów.  Środki  wypłaca  się  na  podstawie  faktur
dostarczanych do Ośrodka i na ich podstawie oblicza się kwotę, którą rodzic otrzymuje na podany
przez siebie rachunek bankowy lub odbiera za pośrednictwem banku.

Zasiłek szkolny - ma charakter uznaniowy i może być przyznany niezależnie od otrzymywanego
stypendium  w  przypadku  zaistnienia  zdarzenia  losowego  powodującego  przejściowo  trudną
sytuację materialną ucznia, przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie
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nadzwyczajne  i  nieprzewidywalne.  Wniosek  należy  składać  w  terminie  nie  dłuższym  niż  dwa
miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.
W 2020  roku  realizację  pomocy  materialnej  dla  uczniów o  charakterze  socjalnym przedstawia
poniższa tabela:

Dane  za  rok  szkolny
2019/2020  (okres  I  –  VI
2020r.)

Dane  za  rok  szkolny
2020/2021
(okres  IX – XII 2020r.)

Dane  za  rok  szkolny
2019/2020
(okres I – VI 2020r.)

Dane  za  rok  szkolny
2020/2021
(okres IX – XII 2020r.)

Liczba
złożonych
wniosków  o
przyznanie
stypendium
szkolnego

Liczba
przyznanych
stypendiów
szkolnych

Liczba
złożonych
wniosków  o
przyznanie
stypendium
szkolnego

Liczba
przyznanych
stypendiów
szkolnych

Liczba
złożonych
wniosków  o
przyznanie
zasiłku
szkolnego

Liczba
przyznanych
zasiłków
szkolnych

Liczba
złożonych
wniosków  o
przyznanie
zasiłku
szkolnego

Liczba
przyznanych
zasiłków
szkolnych

87 84 69 66 3 3 4 4

W 2020 roku stypendia szkolne otrzymało 95 uczniów na kwotę 64.195,50  zł, natomiast zasiłek
szkolny otrzymało 7 uczniów na kwotę  4.260,00 zł.

Ogółem  na   realizację  świadczeń  pomocy  materialnej   dla  uczniów  o  charakterze  socjalnym
wydatkowano kwotę 68.455,50zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa –  60.925,95 zł;
- środki własne gminy –  7.529,55 zł.

3.4  Realizacja zadań wynikających z ustawy  o promocji  zatrudnienia  i  instytucjach
rynku pracy - Organizacja prac społecznie użytecznych

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa
do zasiłku, jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  Za wykonywaną pracę
bezrobotnemu przysługiwało świadczenie  w wysokości 8,70 zł za godz.

W ramach organizacji prac społecznie użytecznych  Ośrodek  realizował następujące zadania:

1. Rekrutacja oraz kierowanie osób do Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku, celem otrzymania
skierowania do wykonywania prac społecznie użytecznych. 
2. Wypłata należnych świadczeń z tytułu wykonywania niniejszych prac. 
3. Współpraca z instytucjami i organizacjami, w których realizowane są prace społecznie użyteczne.
4. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłobucku. 

     Świadczenia  dla  osób wykonujących  prace  społecznie  użyteczne  wypłacane  są  z  budżetu
Ośrodka, a następnie refundowane w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku.
Osoby  bezrobotne  pracowały  w  wymiarze  10  godzin  tygodniowo,  tj.  maksymalnie  40  godzin
miesięcznie.
Osoba  wykonująca  prace  społecznie  użyteczne zachowuje  status  osoby  bezrobotnej  w  trakcie
wykonywania prac.  Bezrobotni są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Kłobucku.  Pomimo, że realizowane działania w trybie prac społecznie użytecznych nie
dają wysokiej efektywności w postaci podjęcia stałego zatrudnienia po zakończeniu działania przez
podmiot,  na  rzecz  którego  świadczona  jest  praca,  to  ze  społecznego  punktu  widzenia  dają
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niewymierne korzyści,  m.  in.  przerywają bezczynność zawodową i  mobilizują do kształtowania
pożądanego stosunku do pracy.

W 2020 r. Ośrodek wytypował  do prac społecznie – użytecznych  10 osób bezrobotnych bez prawa
do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, z tym, że 1 osoba zrezygnowała po
kilku dniach  z wykonywania prac społecznie -  użytecznych z powodu podjęcia pracy.
Prace społecznie użyteczne zorganizowane zostały:
- GOK – 2 osoby,
- Urząd Gminy – 3 osoby,
-  szkoły– 3 osoby,
- przedszkola – 2 osoby.
Łączny koszt organizacji prac społecznie – użytecznych wyniósł 15.573,00 zł, z tego:

 koszty gminy – 6.229,20 zł
 refundacja z PUP – 9.343,80 zł.

3.5  Realizacja  Programu  Operacyjnego  Pomoc  Żywnościowa  2014-2020
współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Realizacja Programu FEAD w 2020 r.  (Podprogram z 2019)

W  2020  roku  Ośrodek  realizował  zadania  wynikające  z  Programu  Operacyjnego  Pomoc
Żywnościowa  2014-2020  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów
nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego
też  trafia  do  ograniczonej  liczby  osób  znajdujących  się  w  najtrudniejszej  sytuacji  (określonej
przesłankami  z  art.  7  ustawy  o  pomocy  społecznej  oraz  poziomem  dochodów  odniesionych
do procentowej  wartości  odpowiedniego  kryterium  dochodowego  określonego  w  tej  ustawie),
stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które
przekazywane są osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 
Z  pomocy  mogą  korzystać  osoby  i  rodziny,  których  dochód  nie  przekracza  200%  kryterium
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. odpowiednio:

• 1.404,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
• 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie.

W  ramach  programu  osoby  najbardziej  potrzebujące  mogły  skorzystać  ze  wsparcia  w  postaci
artykułów żywnościowych, jak również możliwości uczestniczenia w  działaniach edukacyjnych.

W 2020  roku   kontynuowano  wydawanie  żywności  w  ramach  Podprogramu  2019.  Rodzinom
zostały przekazane niżej wymienione artykuły żywnościowe.

L.p. Produkty spożywcze Ilość przyjętych
artykułów w kg

Ilość wydanych
artykułów w kg

Wartość w zł

1. Fasola biała 1.314 1.314 3.437,83

2. Buraczki 591,50 591,50 1.906,89
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3. Powidła śliwkowe 1.257 1.257 6.154,25

4. Makaron jajeczny 
świderki

2.920 2.920 7.192,83

5. Makaron kukurydziany 275 275 1.007,45

6. Ryż biały 1910 1910 5.883,30

7. Szynka drobiowa 1.813,50 1.813,50 18.908,46

8. Pasztet wieprzowy 279,20 279,20 1.539,10

9. Filet z makreli 1.027,70 1.027,70 15.290,31

10. Cukier 2.240 2.240 5.537,54

11. Olej 2.370 2.370 9.901,74

12. Groszek z marchewką 2.602 2.602 8.388,32

13. Koncentrat 
pomidorowy

528,80 528,80 2.848,38

14. Mleko 5.495 5.495 11.885,70

15. Ser podpuszczkowy 1.388 1.384 
(reklamowano 4 kg sera)

23.449,57

16. Sok jabłkowy 2.260 2.260 3.891,72

17. Kasza gryczana 670 670 2.095,72

18. Herbatniki maślane 378 378 3.183,67

19. Gołąbki w sosie 
pomidorowym

1.139 1.139 7.158,94

   Razem 30.458,70 kg 30.454,70 kg 139.361,72 zł

W okresie od lutego do sierpnia 2020 roku Programem objęto 224 rodziny (483 osób w rodzinach).
Średnio dla 1 osoby wydano 63.05 kg żywności.

Koszty finansowe poniesione przez gminę na dofinansowanie do transportu żywności  wyniosły
5.200,00  zł.

Pracownicy socjalni wydawali skierowania dla osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej,
prowadzili ewidencję wydawanych kart,  indywidualne karty asortymentowe oraz  pokwitowania
odbioru  wydanej  żywności.  Co  miesiąc  sporządzali  sprawozdanie  z  wydanych  produktów
żywnościowych.
Po  zakończeniu  realizacji  programu  sporządzano  rozliczenie  z  realizacji  Programu,  które
przekazano do Częstochowskiego Banku Żywności.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym Ośrodku wzięły również udział w warsztatach
edukacyjnych dot. przeciwdziałaniu marnotrawstwu żywności i zdrowego odżywiania.
Były to warsztaty pt.:
-  „Ekonomiczne  i  ekologiczne  skutki  marnowania  żywności”   w  których  udział  wzięło  10  osób.
Warsztaty odbyły się w dniu 7 lipca 2020 r.
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4.  Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

Działania podejmowane w środowiskach zagrożonym przemocą w rodzinie 

4.1 Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej  zapewnia obsługę organizacyjno –
techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zespół Interdyscyplinarny we Wręczycy Wielkiej funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 29 lipca
2005  r.  o  przeciwdziałaniu  przemocy  (tj.  Dz.  U.  2015  poz.  1390).  Szczegółowe  warunki  jego
funkcjonowania  oraz  powoływanie  i  odwoływanie  członków  zostało  zawarte  w  Uchwale  Nr
VI/63/11  Rady  Gminy  Wręczyca  Wielka  z  dnia  29  marca  2011r.  w  sprawie  trybu  i  sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wręczycy Wielkiej oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
W 2020  r.  Zespół  Interdyscyplinarny  we  Wręczycy  Wielkiej  liczył  12  osób.  W skład  Zespołu
Interdyscyplinarnego wchodzili, zgodnie z art. 9a ust. 3 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w  rodzinie,  przedstawiciele  takich  jednostek  jak:  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
we Wręczycy Wielkiej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy
Wielkiej, Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej, Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, we
Wręczycy  Wielkiej,  Zespołem  Opieki  Zdrowotnej  w  Kłobucku,  Stowarzyszeniem  "Szkoła
Węglowice" oraz Sądem Rejonowym w Częstochowie. 

Zespół Interdyscyplinarny realizował zadania wynikające z Ustaw:
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.
- Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
-  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2019 – 2023.

Zadaniem Zespołu,  zgodnie z art.  9b ust.  2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, było integrowanie i koordynowanie działań podmiotów realizujących zadania
w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
-  podejmowanie  działań  w  środowisku  zagrożonym  przemocą  w  rodzinie  mających  na  celu
przeciwdziałanie temu zjawisku;
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
-  rozpowszechnianie  informacji  o  instytucjach,  osobach  i  możliwościach  udzielenia  pomocy  w
środowisku lokalnym;
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

    W roku 2020 odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego we Wręczycy Wielkiej w
terminach:  24.01.2020  r.,  09.03.2020  r.,  16.07.2020  r.,  28.09.2020  r.  oraz  2.12.2020  r.
zorganizowanych  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Wręczyca  Wielka.   Z  powodu  ograniczeń  w
funkcjonowaniu  instytucji  i  organizacji  samorządowych,  mających  na  celu  zapobieganie
rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19, w dniu 21.04.2020 r. oraz 22.10.2020 r. zaproponowano
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członkom Zespołu Interdyscyplinarnego pozostawanie w bieżącym kontakcie telefonicznym oraz
mailowym. 

W  okresie  od  1  stycznia  2020  r.  do  31  grudnia  2020  r.  do  Przewodniczącej  Zespołu
Interdyscyplinarnego we Wręczycy Wielkiej wpłynęło 29 formularzy Niebieskiej Karty A, w tym:  
– 22 formularze Niebieskiej Karty założone było przez funkcjonariuszy Policji,
– 5  formularzy  Niebieskiej  Karty  założonych  były  przez  pracownika  Gminnego  Ośrodka
Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.
– 2  formularze  Niebieskiej  Karty  założone  były  przez  przedstawiciela  Gminnej  Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we  Wręczycy Wielkiej.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. pomocą w ramach procedury Niebieskiej Karty było
objętych 42 rodziny, w tym:
• wobec 21 rodzin kontynuowano działania w ramach procedury z poprzednich lat,
• 21 rodzin objętych zostały działaniem grup roboczych od 1 stycznia 2020r.
Z  formularzy  Niebieskiej  Karty  cz.  A,  które  wpłynęły  do Przewodniczącej  Zespołu
Interdyscyplinarnego we Wręczycy Wielkiej w powyższym okresie: 
• 21 formularzy Niebieskiej Karty wszczynały procedurę Niebieskiej Karty w danej rodzinie, 
• 8 formularzy dokumentowało nowe zdarzenie w trakcie trwania procedury.

Funkcjonujące grupy robocze w okresie styczeń – grudzień 2020 r. odbyły 55 posiedzeń, na których
przeprowadzane  były  rozmowy  z  członkami  rodzin  uwikłanych  w  problem  przemocy  oraz
analizowane były sprawy tych rodzin. 

Od dnia 13 marca 2020 r.  nie  było możliwości organizacji posiedzeń grup roboczych z
udziałem przedstawicieli rodzin, w których funkcjonowały procedury Niebieskiej Karty z powodu
ogłoszonego stanu epidemii. 
W związku z powyższym w okresie od 1.01.2020 r. do 13.03.2020 r. odbyło się 19 posiedzeń grup
roboczych w siedzibie Urzędu Gminy, natomiast od 14 marca 2020 r., z powodu istniejącego stanu
epidemii,  odbyło  się  36  posiedzeń  grup  roboczych  tylko  z  udziałem członków grupy  roboczej
poprzez  wykorzystanie  połączeń telefonicznych lub  w miarę  łagodzenia  obostrzeń  z  osobistym
udziałem. 
Od marca 2020r. nie odbywały się posiedzenia grup roboczych w trybie bezpośredniego kontaktu z
przedstawicielem rodziny.   
 Z osobami potrzebującymi wsparcia, jak i z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy
nawiązywany był kontakt telefoniczny, a w sytuacjach tego wymagających przedstawiciel grupy
roboczej przeprowadzał wizytę w miejscu zamieszkania rodziny w ramach własnych kompetencji
zawodowych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.            

4.2 Monitorowanie sytuacji rodziny dotkniętej przemocą

Zbieranie i uaktualnianie informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie odbywa się na
bieżąco  w  ramach  rejestrów  wewnętrznych  prowadzonych  przez  instytucje  świadczące  pomoc
ofiarom przemocy w rodzinie. 

W związku z wszczęciem procedury Niebieska Karta - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  we
Wręczycy Wielkiej złożył 5 zawiadomień do organów ścigania (Komisariat Policji we Wręczycy
Wielkiej) o możliwości popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie.
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Rodziny, w których funkcjonowała procedura Niebieskiej Karty oraz  występowały inne problemy
takie jak: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność itp.,  zostały objęte
pomocą tut. GOPS w formie: 

– pracy socjalnej mającej na celu poprawę sytuacji rodzinnej – 41 rodzin,
– pomocą finansową (zasiłki celowe, okresowe) –    2 rodziny,  
– opłacenie posiłków dla  dzieci w szkołach, przedszkolach –  1  rodzina, w tym  5 dzieci,  
– skierowanie do Domu Pomocy Społecznej – 1 osoba 
– udzielania wsparcia przez asystenta rodziny – 1 rodzina.

W 2020 r.  nie  było sytuacji  odebrania dziecka z  rodziny przez pracownika socjalnego podczas
wypełniania obowiązków służbowych na podstawie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.  
Natomiast w  2020 r. wystosowano do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Częstochowie 6 wniosków
o wgląd w sytuację dzieci wychowywanych w rodzinie, w której funkcjonuje procedura Niebieskiej
Karty. Wnioski dotyczyły łącznie 11 niepełnoletnich. Według posiadanych formularzy Niebieskiej
Karty  A dwoje  dzieci  było  wskazane  jako  osoby,  wobec  których  istnieje  przypuszczenie,  iż
doświadczają przemocy w rodzinie.

4.3 Wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych

W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę  2.025,94 zł  na obsługę organizacyjno-
techniczną  Zespołu  Interdyscyplinarnego,  którą  przeznaczono  na  opłaty  pocztowe  i  zakup
materiałów biurowych.

Nadmieniam,  że  szczegółowa informacja  dotycząca  realizacji  zadań z  zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie została przedstawiona w sprawozdaniu za 2020 rok z realizacji  Programu
Przeciwdziałania  Przemocy  w Rodzinie  oraz  Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie  w Gminie
Wręczyca Wielka na lata 2019 – 2023.

5.  Realizacja zadań wynikających z  ustawy z  dnia 27 kwietnia  2001 r.
Prawo Ochrony Środowiska  -  w zakresie  prowadzenia  postępowania  dotyczącego
wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na
jednego członka gospodarstwa domowego  w związku z Programem „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 kołów 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
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listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zaświadczenia wydawane są przez  Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej po uprzednim złożeniu wniosku. 

W 2020 r. wydano 8 zaświadczeń dla osób ubiegających się o dotację w ramach  programu „Czyste
powietrze”.

6. Realizacja Programu „Wspieraj Seniora”

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem
SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i  Polityki Społecznej  kierując się troską o bezpieczeństwo
osób  starszych  przygotowało  na  rok  2020  program wspierający  ochronę  zdrowia  i  życia  osób
powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”, do realizacji którego przystąpiła również gmina
Wręczyca Wielka. Program był realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.
Program  miał  na  celu  dofinansowanie  gmin  w  zakresie  realizacji  usługi  wsparcia  na  rzecz
Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa
wsparcia  polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora
zakresem,  obejmujących  artykuły  podstawowej  potrzeby,  w  tym  artykuły  spożywcze,  środki
higieny osobistej.
Program adresowany był do:
1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem 
Covid-19,
2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia. 
Realizacja  usługi  wsparcia  w  postaci  dostarczenia  zakupów  nie  przysługiwała  osobie,  która
korzystała  z  usług  opiekuńczych,  bądź  specjalistycznych  usług  opiekuńczych.
W  ramach  Programu  została  uruchomiona  specjalna  infolinia  dedykowana  seniorom.
Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 osoby starsze  mogły poprosić o pomoc w realizacji
zakupów, jak również bezpośrednio zadzwonić do Ośrodka Pomocy Społecznej.

W okresie od 27 października do 31 grudnia 2020 r. na uruchomioną infolinię zadzwoniły 3 osoby,
w tym 1 osobie udzielano systematycznie pomocy w formie dostarczania zakupów, natomiast 2
osoby nie spełniały przesłanek do udziału w programie. W okresie trwania programu informowano
osoby, które dzwoniły do Ośrodka o zasadach realizacji programu. 
W okresie od 27 października do 31 grudnia 2020 r. sporządzono 16 sprawozdań dla Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w aplikacji CAS.

7.    Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.

7.1.  Informacja z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
Zadania z zakresu wspierania rodziny zostały określone w ustawie z  dnia 9 czerwca 2011 r.  o
wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej.  Działania  skierowane  były  do  rodzin
przeżywających  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych.  Rodzinom
zapewniano wsparcie polegające w szczególności na: 
1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
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5) pomocy w integracji rodziny;
6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
7) dążeniu do reintegracji rodziny.
Wspieranie  rodziny  było  prowadzone  w  formie  pracy  z  rodziną  oraz  pomocy  w  opiece  i
wychowaniu dziecka. Wspieranie rodziny było prowadzone za jej zgodą. 

7.2. Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej w ramach 1 etatu zatrudnionych
jest 2 asystentów, w tym 1 asystent rodziny zatrudniony został od 1 marca 2020 r. w ramach umowy
na zastępstwo. Asystenci pracowali z 14 rodzinami.  Praca asystenta rodziny jest wykonywana w
systemie zadaniowego czasu pracy.
Celem  pracy  asystenta  rodziny  było  udzielanie  rodzinie  pomocy  w  pokonywaniu  bieżących
problemów,  w nabyciu  i  doskonaleniu  umiejętności  społecznych  oraz  zwiększeniu  kompetencji
rodzicielskich.  O  przydzieleniu  rodzinie  asystenta  rodziny  wnioskował  pracownik  socjalny,  po
dokonaniu  analizy  sytuacji  rodziny.  Asystent  rodziny  prowadził  pracę  z  rodziną  w miejscu  jej
zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. asystent rodziny współpracował z 14 rodzinami,
które  z  uwagi  na  występujące  trudności  w wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo  -  wychowawczych
względem dzieci, wymagały wsparcia asystenta rodziny. 
W 5  rodzinach  praca  prowadzona  była  w  związku  ze  złożonym przez  pracownika  socjalnego
wnioskiem do Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, o objecie
rodziny  wsparciem  w  formie  asystenta  rodziny.  Pracownik  socjalny,  wnioskuje  o  taką  formę
pomocy,  jeśli  podczas  przeprowadzania  wywiadu  środowiskowego  poweźmie  informacje  o
trudnościach, jakie rodzina przeżywa. 
Natomiast 9 rodzin objętych było wsparciem w formie asystenta rodziny na mocy Postanowienia
Sądu Rodzinnego w Częstochowie.

W okresie  od  ogłoszenia  stanu  epidemii  asystent  włączył edukacyjny  element  wsparcia  rodzin
objętych pomocą o porady zdalne dotyczące: funkcjonowania w okresie pandemii, prawidłowego
wychowania  i  opieki  nad  dziećmi,  zasad  dbałości  o  higienę  i  zdrowie  w  celu  zapobiegania
zakażeniu COVID-19, korzyści z przestrzegania izolacji, obostrzeń podczas wychodzenia z domu,
wytycznych  dot.  zachowania  gdy  któryś  z  członków  rodziny  ma  objawy  choroby,  opieki  nad
chorym  członkiem  rodziny,  pomysłów  na  spędzanie  czasu  z  dziećmi  z  wykorzystaniem
przedmiotów i zabawek dostępnych w domu, pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji w formie e-
learningu, wsparcia w kontaktach ze szkołą. 

7.3. Zadania asystenta rodziny w ramach realizacji ustawy i programu „Za życiem” 

Od 1 stycznia 2017 roku, z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu
kobiet  w  ciąży  i  rodzin  „Za  życiem”,  poszerzył  się  obszar  działań  asystenta  rodziny  poprzez
przypisanie mu funkcji koordynatora kompleksowego wsparcia (poradnictwa) dla kobiet w ciąży i
ich  rodzin,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  kobiet  w  ciąży  powikłanej,  kobiet  w  sytuacji
niepowodzeń  położniczych  oraz  wsparcia  rodzin  dzieci,  u  których  zdiagnozowano  „ciężkie  i
nieodwracalne  upośledzenie  albo  nieuleczalną  chorobę zagrażającą  ich  życiu,  która powstała  w
prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”. Ponadto do działań asystenta należy
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współpraca z innymi służbami z różnych systemów, w tym z podmiotami udzielającymi świadczeń
zdrowotnych, pracującymi na rzecz kobiety w ciąży i jej rodziny.
Celem oddziaływań asystenta rodziny w ramach realizacji  ustawy i  programu „Za życiem” jest
lepsze  funkcjonowanie  kobiet  w  ciąży,  w  szczególności  ciąży  powikłanej  oraz  w  sytuacji
niepowodzeń  położniczych  oraz  rodzin  z  niepełnosprawnym  dzieckiem  poprzez  koordynację
poradnictwa  w  zakresie  pielęgnacji,  opieki  i  wychowania  dziecka  z  niepełnosprawnością  oraz
kwestii  prawnych  czy  pomocy  psychologicznej,  rehabilitacji  społecznej  i  zawodowej  oraz
świadczeń opieki zdrowotnej. 
W 2020 roku asystent nie obejmował żadnej rodziny w/wym. pomocą.

7.4.  Finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej

     Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  określa, że
co  do  zasady  finansowanie  pobytu  dzieci  w  pieczy  zastępczej  należy  do  obowiązku  powiatu.
Jednakże,  na mocy art.  191 ust.  9 i  10 w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej
gmina  właściwa  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  dziecka  przed umieszczeniem go po raz
pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej, w wysokości:
-   10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
-   30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
-   50% w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
    
 Od  2012 r. gmina współfinansuje koszty pobytu dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191
ust. 8 i 9 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej. 

W 2020 r. gmina współfinansowała pobyt 10 dzieci w przebywających w 7 rodzinach zastępczych
na kwotę   49.488,65 zł oraz 2 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej  na
kwotę  13,000,60 zł.

Łączna  kwota  współfinansowania  pobytu  dzieci  w  pieczy  zastępczej  w  2020  roku  wyniosła:
62.489,25 zł  tj. o 29.197,52 zł  więcej niż w 2019 roku.

8. Realizacja zadań wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Realizacja Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny została przyjęta przez Sejm w dniu 5 grudnia 2014 r.,  została
opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2014 r., poz. 1863 i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. 
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z co najmniej trójką
dzieci  zarówno  w instytucjach  publicznych,  jak  i  w  firmach  prywatnych.  Jej  posiadacze  mają
możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni
na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz
obniża koszty codziennego życia. 
W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie żywności i kosmetyków, odzieży i
obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne
czy  bankowe.  Pozwala  na  tańsze  przejazdy  pociągami  i  komunikacją  publiczną  w  wybranych
miejscowościach.
Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach, tj. plastikowej oraz
elektronicznej  (na  urządzeniach  mobilnych).  Wersja  mobilna  (w  formie  aplikacji  mKDR  na
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smartfony  i  tablety)  dodatkowo  posiada  funkcję  geolokalizacji,  która  ułatwia  wyszukiwanie
punktów, które udzielają zniżek dla posiadaczy karty. 
Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci: 
- w wieku do ukończenia 18 roku życia, 
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole
wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie
rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale
również rodzice i  małżonkowie rodziców, którzy mieli  na utrzymaniu łącznie co najmniej troje
dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. 

W 2020 roku zostało złożonych 75 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym:
- 22 wnioski złożyły nowe rodziny;
-  1 wniosek o uzupełnienie rodziny wielodzietnej;
-  52  wnioski  o  przyznanie  Karty  Dużej  Rodziny  złożonych  po  raz  pierwszy  przez  rodzinę
wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców.

Dla wnioskodawców wydano 212 Kart Dużej Rodziny.

W 2020 r. na obsługę zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 623,70 zł.

9.  Realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej od miesiąca kwietnia 2019 r. realizuje
pomoc w formie dodatków mieszkaniowych.
W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wypłacono 62 dodatki mieszkaniowe dla 7
rodzin na kwotę  13.242,81 zł.

10. Realizacja zadań wynikających z ustawy o prawie energetycznym.

Od  1  kwietnia  2019  r.  Ośrodek  przejął  realizację  zadania  gminy  polegającego  na  ustalaniu
uprawnień i wypłacie dodatków energetycznych, który przysługuje odbiorcom wrażliwym na mocy
ustawy – Prawo energetyczne.
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:

• ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych; 

• jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 
przedsiębiorstwem energetycznym; 

• zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego
miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do
dnia 30 stycznia danego roku. 
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W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.:
- wypłacono 52 dodatki energetyczne na kwotę 761,63 zł;
- koszty obsługi zadania gmina otrzymała  kwotę  14,93 zł.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł - 776,56 zł.

11. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej realizuje na rzecz mieszkańców gminy
także zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie na podstawie: 
1)  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
2) ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 
3) ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
4) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 
5) ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
6) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu „Dobry start”,
7)  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  1997  r.  -  Prawo  energetyczne,  w  zakresie  wypłaty  dodatków
energetycznych.
Powyższe świadczenia  finansowane  są ze środków z budżetu państwa. 

11.1  Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i  wprowadzeniem stanu epidemii na
podstawie  ustawy  z  dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nastąpiły zmiany w przyznawaniu świadczeń rodzinnych
oraz świadczenia wychowawczego, tj.:
− przedłużono prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności ustalonej orzeczeniem
wydanym  na  czas  określony  na  podstawie  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
−  przedłużono  prawa  do  świadczeń  wychowawczych  i  świadczeń  rodzinnych  przyznanych
cudzoziemcom, na podstawie kart pobytu/dokumentów pobytowych wydanych na czas określony;
− uznano obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,  innej pracy zarobkowej lub obniżenia
dochodu  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  z  powodu  przeciwdziałania  COVID-19,  za
utratę  dochodu  przy  ustalaniu  prawa  do  świadczeń  rodzinnych  uzależnionych  od  spełnienia
kryterium dochodowego.

Poniższa tabela prezentuje ilość przyjętych wniosków w 2020 r. w porównaniu do lat 2017 – 2019.

Lp. Wyszczególnienie Liczba wniosków

2017 2018 2019 2020

1. Wnioski przyjęte na zasiłki rodzinne 
wraz z dodatkami oraz wnioski 
uzupełniające 

1164 1.138 919 707
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2. Wnioski przyjęte na jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia dziecka

144 136 112 120

3. Wnioski przyjęte na zasiłki 
pielęgnacyjne

104 122 128 137

4. Wnioski przyjęte na świadczenia 
pielęgnacyjne

45 34 55 51

5. Wnioski przyjęte na specjalne zasiłki 
opiekuńcze

8 2 1 3

6. Wnioski przyjęte na zasiłki dla opiekuna 
(wszedł w życie od 1 stycznia 2013r)

0 0 0 0

7. Wnioski przyjęte na świadczenie 
rodzicielskie

36 31 30 34

8. Wnioski na świadczenie „Za życiem” 3 --- 2 2

    Razem przyjęte wnioski 1504 1463 1247 1.054

Liczbę wydanych decyzji i postanowień na świadczenia rodzinne w 2020 r. w porównaniu do lat
2017 – 2019 obrazuje poniższa tabela.

Lp. Wyszczególnienie Liczba decyzji i postanowień

2017 2018 2019 2020

1. Wydane decyzje  ogółem, 
w tym:

2.013 2.130 1.634 1.267

1.1 Przyznające świadczenia 
rodzinne

1.334 1.754 1.266 1.028

1.2. Decyzje odmowne 145 138 115 78

1.3 Inne decyzje 534 238 253 161

2. Odwołania od decyzji w tym: 31 21 34 26

2.1 Rozpatrzone w wyniki 
samokontroli

0 1 0 0

2.2 Przekazane do 
Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w tym:

31 20 34 26

- przekazane do ponownego 
rozpatrzenia

0 2 0 0

- uchylające decyzję I organu 29 15 32 24

- utrzymanych w mocy 2 2 2 2

3. Postanowienia 37 25 11 9

4. Ogółem decyzje i 
postanowienia

2050 2.155 1.645 1.276
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Ponadto wydano 150 zaświadczeń  dotyczących świadczeń realizowanych przez Dział Świadczeń
Rodzinnych i Alimentacyjnych.

Świadczenia rodzinne

     Ośrodek  od 1 maja 2004 r. realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w oparciu o
ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

W 2014 r. wprowadzono zasiłek dla opiekuna w miejsce świadczeń pielęgnacyjnych, do których
opiekunowie utracili prawo z dniem 1 lipca 2013 r.
Od 1 stycznia 2016 r. poszerzony został katalog świadczeń rodzinnych o świadczenie rodzicielskie. 
Kwota  świadczenia  wynosi  1000,00  zł  miesięcznie  z  wyjątkami  wskazanymi  w  ustawie  (w
odniesieniu do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych wypłacana kwota przez OPS stanowi
różnicę między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego zasiłku dla bezrobotnych
pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych).  Kwota świadczenia za
niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie. W odniesieniu do świadczenia rodzicielskiego nie
jest stosowane żadne kryterium dochodowe. 

System świadczeń rodzinnych jest  wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci  oraz rodzin,  w
których znajduje się osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy, spełniających określone
kryteria.
Świadczeniami rodzinnymi są:
- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie
pielęgnacyjne;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka;
- świadczenia rodzicielskie (wprowadzone do katalogu świadczeń z dniem 01.01.2016 r.) - które
przysługują bez względu na dochód, głównie niezatrudnionym matkom od momentu urodzenia się
dziecka na okres co najmniej 52 tygodni.
 Poniższa tabela obrazuje realizację świadczeń rodzinnych przez Ośrodek w latach 2018 – 2020 r. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba świadczeń Wydatki (w zł)

2018 r. 2019 r. 2020 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

1. Zasiłki rodzinne 14.242 13.263 10.627 1 660 525,88 1 544 103,00 1 243 357,00

2. Dodatki do zasiłku 
rodzinnego w tym z 
tytułu:

5.664 5.594 4.882 781.418,38 780.752,30 642.528,20

2.1 Urodzenia dziecka 64 66 36 64.000,00 66.000,00 36.000,00

2.2 Opieki nad dzieckiem w 
okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego

599 603 477 233.006,30 236.004,30 186.725,20

2.3 Samotnego 
wychowywania dziecka

457 468 363 87.003,08 88.841,00 71.339,00

2.4 Kształcenia i rehabilitacji
dziecka 
niepełnosprawnego

660 652 590 71.200,00 69.880,00 63.380,00
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2.5 Rozpoczęcia roku 
szkolnego

798 745 606 79.800,00 74.500,00 60.600,00

2.6 Podjęcia przez dziecko 
nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania

1.862 1.826 1.679 130.144,00 127.862,00 117.039,00

2.7 Wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej

1.224 1.239 1.131 116.265,00 117.665,00 107.445,00

Ogółem zasiłki rodzinne 
wraz z dodatkami

19.906 18.857 15.509 2 441 944,26 2 324 855,30 1 885 885,20

3. Zasiłki pielęgnacyjne 3.760 4.033 4.045 594.666,14 763.309,10 872.852,86

4. Świadczenia 
pielęgnacyjne

1.189 1.343 1.492 1 747 289,50 2 110 570,80 2 713 521,80

5. Specjalne zasiłki 
opiekuńcze 

13 12 14 6.960,00 7.440,00 8.556,00

6. Jednorazowa zapomoga z
tytułu urodzenia dziecka

137 114 108 137.000,00 114.000,00 108.000,00

7. Świadczenie 
rodzicielskie

384 345 371 357.451,00 313.371,96 340.585,76

Razem wszystkie 
świadczenia

25.386 24.704 21.539 5 285 310,90 5 633 547,16 5 929 401,62

Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, iż w roku 2020 w porównaniu z rokiem go
poprzedzającym  nastąpił  niewielki  spadek  liczby  wypłacanych  świadczeń,  natomiast  wzrosły
wydatki na realizację świadczeń rodzinnych.
Kryteria dochodowe uprawniające do ww. świadczeń nie zmieniły się natomiast nastąpił wzrost
płacy minimalnej, co skutkuje zmniejszeniem liczby rodzin, które spełniają wymagane kryterium
dochodowe.

       Od 1 stycznia 2016 r.  obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która
wprowadziła zasadę „złotówka za złotówkę”. 
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych,  przekroczenie kryterium dochodowego
uprawniającego do świadczeń rodzinnych (674 zł  na osobę w rodzinie lub 764 zł  dla  rodzin z
niepełnosprawnym dzieckiem) nie  oznacza utraty zasiłku. 
Rodziny,  które  przekroczą  próg  dochodowy nie  tracą  prawa  do  świadczeń  rodzinnych.  Dzięki
wprowadzeniu  zasady "złotówka za złotówkę" ich  świadczenia są  stopniowo obniżane wraz ze
wzrostem dochodów. Dotychczas, gdy rodzina przekroczyła próg dochodowy (674,00 zł na osobę w
rodzinie  lub 764,00 zł  dla  rodzin z  niepełnosprawnym dzieckiem),  traciła  prawo do świadczeń
rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia nie są odbierane po przekroczeniu progu, ale
stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1,00 zł, łączna
kwota  świadczeń  przysługujących  rodzinie  jest  pomniejszana  o  1,00  zł.
Zmiany  dotyczą  zasiłku  rodzinnego i  dodatków do niego:  z  tytułu  urodzenia  dziecka,  z  tytułu
samotnej  samotnego  wychowywania  dziecka,  korzystania  z  urlopu  wychowawczego,
wychowywania  dziecka  w rodzinie  wielodzietnej,  kształcenia  i  rehabilitacji  niepełnosprawnego
dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.
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Lp. Wyszczególnienie Liczba świadczeń Wydatki (w zł)

2018 r. 2019 r. 2020 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

1. Zasiłki rodzinne 1.144 1.268 866 80.040,95 83.930,11 60.642,49

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego 
w tym z tytułu:

1.295 1.513 1.231 41.235,81 41.227,80 31.951,89

2.1 Urodzenia dziecka 38 20 29 2.015,26 1.110,38 1.407,56

2.2 Opieki nad dzieckiem w 
okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego

37 50 6 10.717,83 12.138,83 1.427,20

2.3 Samotnego wychowywania 
dziecka

78 61 92 9.970,80 5.421,85 9.725,82

2.4 Kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego

60 94 74 3.792,93 4.229,81 3.916,91

2.5 Rozpoczęcia roku szkolnego 785 917 710 3.749,75 4.915,81 3.477,64

2.6 Podjęcia przez dziecko nauki 
w szkole poza miejscem 
zamieszkania

225 268 230 5.953,00 8.346,00 6.698,41

2.7 Wychowywania dziecka w 
rodzinie wielodzietnej

72 103 90 5.036,24 5.065,12 5.298,35

Ogółem zasiłki rodzinne wraz 
z dodatkami

2.439 2.781 2.097 121.276,76 125.157,91 92.594,38

Składki  na  ubezpieczenia  społeczne   dla  osób  pobierających  świadczenia  pielęgnacyjne,
specjalne zasiłki opiekuńcze 

       Za osobę uprawnioną do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego
Ośrodek opłacał  składki  na  ubezpieczenie  emerytalne i  rentowe do czasu uzyskania  uprawnień
emerytalnych. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba świadczeń Wydatki (w zł)

2018 r. 2019 r. 2020 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

1. Składki na ubezpieczenie emerytalne
i  rentowe  dla  osób  pobierających
świadczenia pielęgnacyjne

818 869 1.000 314.120,76 342.522,29 442.804,14

1.1 W tym:
- opłacane do ZUS

x 774 857 x 333.824,29 429.301,14

1.2 - opłacane do KRUS x 95 143 x 8.698,00 13.503,00

2. Składki na ubezpieczenie emerytalne
i  rentowe  dla  osób  pobierających
specjalny zasiłek opiekuńczy

56 12 14 8.068,81 2.047,44 2.354,57

 
Razem: 874 881

1.014
322.189,57 344.569,73

445.158,71
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne

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 obrazuje poniższa tabela.

Lp. Wyszczególnienie Liczba świadczeń Wydatki (w zł)

2018 r. 2019 r. 2020 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

1. Składki  na  ubezpieczenia
zdrowotne  dla  osób
pobierających  świadczenia
pielęgnacyjne  

318 307 364 41.899,28 43.687,74 59.499,92

Składki  na  ubezpieczenia
zdrowotne  dla  osób
pobierających specjalne zasiłki
opiekuńcze 

20 0 4 936,00 0,00 212,04

2. Składki  na  ubezpieczenia
zdrowotne  dla  osób
pobierających  zasiłek  dla
opiekuna

35 26 19 1.692,00 1.450,80 1.060,20

                                
                          Razem 373 333

387
44.527,28 45.138,54

60.772,16

11.2 Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów.

.         Od 15 maja 2014 r. Ośrodek realizuje zadania wynikające  ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o
ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków  dla  opiekunów,  która  określa  warunki  nabywania  oraz  zasady
ustalania  i  wypłacania  zasiłków  dla  opiekunów  osobom,  które  utraciły  prawo  do  świadczenia
pielęgnacyjnego  z  dniem  1  lipca  2013  r.  w  związku  z  wygaśnięciem  z  mocy  prawa  decyzji
przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Celem ustawy była realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn.
akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, iż art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia
2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasiłek dla opiekuna wypłacany jest w kwocie 620,00 zł miesięcznie.

Lp. Wyszczególnienie Liczba świadczeń Wydatki (w zł)

2018 r. 2019 r. 2020 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

1. Zasiłek dla opiekuna 68 50 31 36.360,00 31.000,00 19.220,00

2. Składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe

56 14 --- 8.123,74 2.388,68 ---

                      Razem 124 64 31 44.483,74 33.388,68 19.220,00
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11.3  Realizacja  zadań z  zakresu  ustawy o  pomocy osobom uprawnionym do
alimentów.

Świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego

Kolejną formą wsparcia realizowaną przez  Ośrodek  są świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Ta pomoc finansowa świadczona jest zgodnie z ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów.
Świadczenia funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia, kierowany do rodzin, w
których dzieci pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem sądu alimentów, są ich pozbawione z
powodu  bezskuteczności  egzekucji  sądowej. Bezskuteczność  egzekucji  w  rozumieniu  wyżej
wymienionej ustawy oznacza egzekucję w wyniku której w okresie dwóch ostatnich miesięcy nie
wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
W takich okolicznościach państwo zastępczo wypłaca osobom uprawnionym świadczenia pieniężne
w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż 500 zł na dziecko.  Ustalenie
prawa  do  świadczenia  oraz  jego  wypłata  następuje  na  wniosek  osoby  uprawnionej  lub  jej
przedstawiciela. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
- do ukończenia przez nią 18 roku życia;
-  do  czasu  ukończenia  25  roku  życia  w przypadku  kontynuowania  nauki  w szkole  lub  szkole
wyższej;
-  bezterminowo,  jeżeli  osoba  uprawniona  posiada  orzeczenie  o  znacznym  stopniu
niepełnosprawności,
jeżeli  dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie  nie  przekraczał kwoty 800 zł  do 30
września 2020 r. a od 1 października 2020 r. - kwoty 900,00 zł.

Od  dnia  1  października  2020  r.  wprowadzona  została  zasada  wypłaty  świadczeń  z  funduszu
alimentacyjnego tzw. „złotówka za złotówkę”.

Lp
.

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020

1. Ilość  przyjętych  wniosków  o  przyznanie
świadczeń z funduszu alimentacyjnego

75 63 55 54

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

104 96 78 76

3 2 4 0

3. Odwołania od decyzji 1 4 1 0

4. Ilość wydanych postanowień 0 4 0 1
   

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia spłacone przez dłużników
alimentacyjnych obrazuje poniższa tabela.
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Wyszczególnienie Liczba świadczeń Wydatki

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Wypłacone
świadczenia

864 737 786 343.998,39 299.697,74 331.400,00

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2020 w porównaniu do roku 2019 liczba świadczeń wzrosła
o  49,  i  wysokość  wypłaconych  świadczeń  osobom  uprawnionym  również  wzrosła  o  kwotę
31.702,26 zł.  Na powyższe miało wpływ zwiększenie kryterium dochodowego  uprawniającego
rodziny do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Lp. Wyszczególnienie Wydatki

2018 2019 2020

1. Kwoty zwrócone przez dłużników ogółem:
z tego przekazane:

134.741,98 105.444,14 182.511,39

1.1 na dochody budżetu państwa 103.924,62 81.694,98 141.848,34

1.2 Na dochody własne gminy wierzyciela 30.817,36 23.749,16 40.663,05

Działania  podejmowane  wobec  dłużników  alimentacyjnych  przez  organ   właściwy
dłużnika  
     Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o
pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów  podejmowane  są  w  przypadku  bezskuteczności
egzekucji  alimentów  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  wierzyciela  wniosek  o  podjęcie  działań  wobec
dłużnika alimentacyjnego; 

3. osoba uprawniona została umieszczona w pieczy zastępczej.

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego ma na celu poprawę skuteczności w egzekwowaniu
zaległych alimentów.

Lp
.

Wyszczególnienie 2018 r. 2019 r. 2020 r.

1. Ilość  przeprowadzonych  wywiadów  z
dłużnikami:

17 10 12

2. Ilość spraw skierowanych do Prokuratury: 3 4 52

3. Ilość  spraw  skierowanych  do  Starosty  o
zatrzymanie prawa jazdy

2 4 2

4. Ilość  wydanych  decyzji  dla  dłużników
alimentacyjnych

12 5 12
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5. Ilość wysłanych informacji dla dłużników
alimentacyjnych  o  przyznanych
świadczeniach osobom uprawnionym

56 50 54

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

29 31 28

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

0 0 0

8. Ilość wniosków do komornika o ustalenie
adresu zamieszkania dłużnika

5 2 4

9. Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do
zarejestrowania w PUP

4 2 2

10
.

Aktywizacja  zawodowa  dłużnika
alimentacyjnego

7 4 7

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

45 96 19

12
.

Ilość zgłoszeń dłużników alimentacyjnych
do Biura Informacji Gospodarczej

106 141 147

11.4    Realizacja  zadań  wynikających  z  ustawy  o  pomocy  państwa  w
wychowaniu dzieci, tzw. „500+”. 

           Od 01 kwietnia 2016 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  we Wręczycy Wielkiej  realizuje
zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
tzw. „500+”. 
Celem  świadczenia  wychowawczego  jest  częściowe  pokrycie  wydatków  związanych  z
wychowywaniem dziecka,  w  tym z  opieką  nad  nim i  zaspokojeniem jego  potrzeb  życiowych.
Świadczenie  wychowawcze  przysługuje  matce,  ojcu,  opiekunowi  faktycznemu  dziecka  albo
opiekunowi prawnemu dziecka  w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. 
Od dnia 1 lipca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci, zgodnie z którą świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do ukończenia
18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Pierwszy okres, na który zostało ustalone prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczął się z
dniem wejścia w życie ustawy tj. 01.04.2016 r. i  skończył się  30 września 2017 r. Następny okres
na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, to okres od 1 października 2017 r. do
30 września 2018 roku. Kolejny okres zasiłkowy trwa od od 1 października 2018 r. do 30 września
2019 roku.
Nowelizacja  ustawy wprowadziła  również  zmiany  w okresie,  na  który  ustalane  jest  prawo do
świadczenia  wychowawczego.  Aktualnie  okres  zasiłkowy trwa  od  1  lipca  (na  dzieci,  na  które
wcześniej nie ustalono prawa do świadczenia wychowawczego) lub od 1 września 2019 r. do 31
maja 2021 r. 
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Kolejny okres rozpocznie się od dnia 1 czerwca 2021 r. i będzie trwał do 31 maja 2022 r.
Klienci  mogli  składać  wnioski  osobiście  w  GOPS,  jak  również  poprzez  jeden  z  serwisów   –
Platforma Usług Elektronicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych, portal Empati@, ePUAP lub
za pośrednictwem bankowości internetowej. 

       W okresie od 1 stycznia  do 31 grudnia 2020 roku do Ośrodka wpłynęło 296 wniosków o
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
Wydano 187 informacji  o  przyznaniu  świadczenia  oraz  wydano 74 decyzje,  w tym 71 decyzji
umarzających postępowania oraz 3 decyzje odmawiające przyznania świadczenia wychowawczego.

Lp. Wyszczególnienie Suma  za  okres
styczeń  –  grudzień
2019 r.

-  w  tym  w
ramach
koordynacji
systemów
zabezpieczenia
społecznego

Suma za okres styczeń
– grudzień 2020 r.

-  w  tym  w
ramach
koordynacji
systemów
zabezpieczeni
a społecznego

1. Liczba  świadczeń
wychowawczych
(przyznanych decyzją)

28.116 637 35.848 1.900

2. Liczba  świadczeń
wychowawczych
wypłaconych  w
formie pieniężnej

28.116 637 35.848 1.900

3. Liczba  świadczeń
wychowawczych
wypłaconych
(przyznanych)  w
formie rzeczowej

0 0 0 0

4. Poniesione  z  budżetu
państwa  wydatki  na
świadczenie
wychowawcze  (bez
środków  na  koszty
obsługi  i  na
wdrożenie)

13 990 378,50 313.271,00 17 763 930,22 864.566,12

5. Liczba  rodzin
mających  ustalone
prawo do świadczenia
wychowawczego  na
dziecko

Styczeń – 1.216
luty – 1.223
marzec – 1.221
kwiecień – 1.228
maj – 1.221
czerwiec – 1.220
lipiec – 1.875
sierpień – 1.879
wrzesień – 1.880
październik – 1845
listopad – 1.847
grudzień – 1.839

x Styczeń – 1.887
luty – 1.886
marzec – 1.886
kwiecień – 1.883
maj – 1.883
czerwiec – 1.887
lipiec – 1.881
sierpień – 1.887
wrzesień – 1.885
październik – 1886
listopad – 1.883
grudzień – 1.879

x
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11.5   Realizacja zadań wynikających z  ustawy  o wsparciu kobiet  w ciąży i
rodzin „Za życiem” -  jednorazowe świadczenie 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

Ww. świadczenie przyznawane jest na podstawie ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu
kobiet  w ciąży  i  rodzin  „Za  życiem” i  przysługuje  od  01 stycznia  2017 roku,  matce  lub  ojcu
dziecka, opiekunowi faktycznemu (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z
wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekunowi prawnemu dziecka. 
Jednorazowe świadczenie przysługuje w wysokości 4000,00 zł i jest przyznawane niezależnie od
dochodu. 
Ustalenie prawa do ww. świadczenia oraz jego wypłata następują na wniosek, który składa się w
urzędzie  gminy  właściwym  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  osoby  ubiegającej  się  o  to
świadczenie  w  terminie  12  miesięcy  od  dnia  narodzin  dziecka.  Wniosek  złożony  po  terminie
pozostawia się bez rozpoznania. 
Jednorazowe  świadczenie  przysługuje  z  tytułu  urodzenia  się  żywego  dziecka,  posiadającego
zaświadczenie  potwierdzające  ciężkie  i  nieodwracalne  upośledzenie  albo  nieuleczalną  chorobę
zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego
specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii
lub neonatologii. 
Ponadto,  warunkiem  nabycia  prawa  do  ww.  świadczenia  jest  pozostawanie  przez  kobietę  pod
opieką  medyczną  nie  później  niż  od  10.  tygodnia  ciąży  do  porodu,  co  potwierdza  się
zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną, którego wzór określa
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej
nad  kobietą  w  ciąży,  uprawniającej  do  dodatku  z  tytułu  urodzenia  dziecka  oraz  wzoru
zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką. Wymogu tego nie stosuje się jednak
do  osób  będących  prawnymi  lub  faktycznymi  opiekunami  dziecka,  a  także  do  osób,  które
przysposobiły dziecko. 
Jednorazowe  świadczenie  przysługuje  świadczeniobiorcom  świadczeń  opieki  zdrowotnej  lub
osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji – w
rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. 

W 2020 roku wypłacono2  jednorazowe świadczenia „Za życiem” na kwotę 8.000,00 zł.

11.6  Realizacja zadań z zakresu rządowego programu „Dobry Start” za 2020
rok

Od 01 lipca 2018 roku   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej   realizuje
zadania  wynikające  z  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  30  maja  2018  r.  w  sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061 ze zm.).
Rozporządzenie wprowadziło w życie rządowy program „Dobry start”, w ramach którego osoby
uprawnione   mogą  otrzymać  jednorazowe  świadczenie  w  wysokości  300  zł  w  związku  z
rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się.
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W okresie od 1 lipca do 30 listopada 2020 roku przyjęto  1.587 wniosków dotyczące świadczenia
Dobry start, w tym:
- 78 wniosków złożonych w formie elektronicznie w PIU (Emp@tia),
- 897 wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem banków,
- 50 wniosków złożonych w formie elektronicznej za pośrednictwem ZUS,
- 562 wnioski złożone w formie papierowej.

W miesiącach:
- w lipcu przyjęto 534 wnioski,
- w sierpniu 811 wniosków,
- we wrześniu 171 wniosków,
- w październiku 40 wniosków,
- w listopadzie 31 wniosków.
Ośrodek rozpatrzył 1.575 wniosków, w tym:
- 1.552 wniosków rozpatrzono tylko pozytywnie,
- 2 wnioski rozpatrzono pozytywnie i negatywnie (np. jedno dziecko pozytywnie, drugie dziecko
negatywnie),
- 21 wniosków tylko negatywnie,
- 1 wniosek  - odmówiono wszczęcia postępowania,
- 1 wnioski przekazano wg właściwości do innego organu,
- 1 wniosek rozpatrzony przez inny organ właściwy do realizacji przez tut. organ,
- 9 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia.

 Świadczenie wypłacono dla  2.128 dzieci, w tym  w związku z rozpoczęciem roku szkolnego:
-  w szkole podstawowej – 1.377 dzieci;
-  w szkole ponadpodstawowej – 645 dzieci;
-  w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej – 89 dzieci;
-  w szkole artystycznej – 11 dzieci;
- w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym – 4 dzieci.
Świadczenia dobry start wypłacono na łączną kwotę 638.400,00 zł.

12. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

       Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wprowadziła
obowiązek  przygotowywania  corocznie  przez  gminy,  powiaty  i  samorząd  województwa  oceny
zasobów pomocy społecznej, która jest przedstawiana do 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy,
radzie  powiatu  oraz  sejmikowi  województwa.  Ocena  ta  wraz  z  rekomendacjami  jest  podstawą
planowania  budżetu  na  następny rok.  Ocena zasobów pomocy społecznej  zastąpiła  od 2012 r.,
dotychczas  przygotowywany  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego  bilans  potrzeb  pomocy
społecznej.
Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Wręczyca Wielka na rok 2019, zawierała dane o
sytuacji demograficznej i społecznej, dane o korzystających z pomocy społecznej, wybrane usługi
pomocy społecznej, instytucje pomocy społecznej, zwiększenie zasobu pomocy społecznej, kadrę
ośrodka pomocy społecznej, koszty prowadzenia i utrzymania zasobu pomocy społecznej, środki na
zadania  własne  i  zlecone  w  obszarze  pomocy  społecznej,  współpracę  z  organizacjami
pozarządowymi   oraz  wskaźniki  oceny  zasobów  pomocy  społecznej. Zadanie  to  będzie
kontynuowane w latach następnych.
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Zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej ocenę zasobów pomocy społecznej dla gminy
Wręczyca Wielka za 2019 rok  przyjęto na sesji Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu  29  maja
2020 r. 

13.  Realizacja budżetu GOPS    w 2020 roku  

Działalność statutowa Ośrodka oparta jest na uchwalonym przez Radę Gminy planie finansowym,
który  obejmuje  środki  finansowe  przekazywane  przez  Wojewodę  na  zadania  zlecone  gminie  i
dotacje celowe oraz środki finansowe pochodzące z budżetu gminy na zadania własne gminy. 

Budżet GOPS w latach 2017-2020 

Wyszczególnienie
Wykorzystane środki 

2017 2018 2019 2020
Zadania zlecone z
zakresu
administracji
rządowej –gmina 

18 799 317,35 zł 19 046 917,81 zł 22 537 890,99 zł 26 614 061,82 zł

Dotacje celowe na
zadania  własne  –
gmina 

 2 261 437,97 zł 2 769 819,27 zł 3 030 757,02 zł 3 236 238,61 zł. 

Środki z Funduszu
Pracy

     14.358,97 zł        6.300,00 zł ------------------ ----------------

           Razem: 21 075 114,29 21 823 037,08 zł 25 568 648,01 zł 29 850 300,43

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej  finansowana jest  ze
środków budżetu Gminy oraz środków przyznanych przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań
zleconych.

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

      W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we
Wręczycy  Wielkiej  na  realizację  zadań  zleconych  oraz  na  dofinansowanie  zadań  własnych  z
budżetu państwa otrzymał dotację w łącznej wysokości   26 778 223,09 zł.

Otrzymaną dotację wykorzystano  w wysokości  26 614 061,82 zł  tj.  99,39%

Pozostały środki niewykorzystane w wysokości: 164.161,27 zł
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Dział 852 – Pomoc społeczna

Otrzymano dotację w wysokości  994.849,09 zł.

Wykorzystano dotację  w wysokości 905.485,57 zł.  
Pozostała kwota niewykorzystana w wysokości 89.363,52 zł.

Rozdział Paragraf Otrzymana
dotacja

Wykorzystanie
dotacji

Pozostało

1. 85213 2030
skł. zdrow. od zasiłków stałych

   38.938,00 zł   36.715,21 zł    2.222,79 zł

2. 85214 2030  zasiłki  okresowe 127.554,00,00 zł 118.704,71 zł  8.849,29 zł

3. 85215 2010 
dodatki mieszkaniowe

     839,09 zł     761,63 zł      77,46 zł

4. 85216 2030    
zasiłki  stałe

494.680,00  zł  479.941,00 zł      14.739,00 zł

5. 85219 2010
wynagrodzenie dla opiekuna

     6.702,00 zł     6.700,81 zł            1,19 zł

6. 85219 2030 
Ośrodki Pomocy Społecznej

211.537,00 zł   209.276,84 zł     2.260,16 zł

7. 85230 2030  
Posiłek w szkole i w domu

  69.000,00  zł     53.009,50zł   15.990,50 zł

8. 85295 2030
Pozostała działalność dot.

Programu Wspieraj Seniora

   45.599,00 zł        375,87 zł   45.223,13 zł

Razem  994.849,09 zł  905.485,57 zł  89.363,52 zł

Wykorzystanie środków finansowych w Dziale 852

1.  W rozdziale  85213  §  2030  –  „Składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  opłacane  za  osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej” 
W ramach kwoty 36.715,21 opłacono:
-  702 składki zdrowotne za 70 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 36.018,61 zł,
- za 3 osoby opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne w ramach indywidualnego programu
zatrudniania socjalnego – kwota 696,60 zł.

2.  Rozdział  85214 §  2030   „Zasiłki  okresowe,  celowe  i  pomoc  w  naturze  oraz  składki  na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w tym:
Zasiłki okresowe

Wypłacono 642 zasiłki okresowe dla 103 osób na kwotę  118.704,71  zł. 
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 3.  Rozdział 85215 § 2010  „Dodatki mieszkaniowe” - kwota 761,63 zł w tym:

- wypłacono 52 dodatki energetyczne na kwotę 746,70 zł;
- koszty obsługi – 14,93 zł.

4.   Rozdział 85216 § 2030   „Zasiłki stałe”

Wypłacono  dla 90 osób pobierających zasiłki stałe - 898 świadczeń  na kwotę 479.941,00 zł.

5.   W rozdziale 85219  § 2030  – „Ośrodki  pomocy społecznej” – wykorzystano dotację  w
wysokości  209.276,84 zł 
Powyższą dotację  przeznaczono na dofinansowanie do  wynagrodzeń  pracowników w ramach
zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa.

6.  W rozdziale  85219  §  2010  –  „Ośrodki  pomocy  społecznej”  –  wykorzystano  dotację  w
wysokości 6.700,81  zł, która została przeznaczona na:

- wypłacenie wynagrodzenia przyznanego 1 opiekunowi przez sąd  za sprawowanie opieki
nad 3 osobami – 6.601,78 zł 
-  koszty obsługi zadania -  99,03 zł.

7. Rozdział 85230 § 2030 – Pomoc w zakresie dożywiania 

Wykorzystano  dotację w wysokości –  53.009,50 zł, w tym:
- dożywianie dzieci  –  3.540,00  zł
- zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – na

kwotę –  49.469,50  zł.

8. Rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność – dot. Programu Wspieraj Seniora

Wykorzystano dotację w wysokości  375,87 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenie pracownika
realizującego Program Wspieraj Seniora.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację w wysokości  63.000,00 zł.  

Wykorzystano dotację  w wysokości 60.925,95 zł. 

Pozostała kwota niewykorzystana w wysokości 2.074,05 zł.

Rozdział Paragraf Otrzymana
dotacja

Wykorzystanie
dotacji

Pozostało

85415 2030  63.000,00 zł 60.925,95 zł 2.074,05 zł
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Wykorzystanie środków finansowych w Dziale 854

Rozdział 85415   §   2030    - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wykorzystano dotację w wysokości 60.925,95 zł, w tym: 
-  wypłacono  stypendia  szkolne  dla  95  uczniów  na  kwotę  57.775,95  zł  (tj.  90%  całkowitych
kosztów) oraz zasiłek szkolny dla 7 uczniów na kwotę 3.150,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Otrzymano dotację w wysokości 25 720 374,00 zł.
Wykorzystano dotację  w wysokości  25 647 650,30 zł. 
Pozostała kwota niewykorzystana w wysokości 72.723,70  zł

Rozdział Paragraf Otrzymana
dotacja

Wykorzystanie
dotacji

Pozostało

1. 85501-  Świadczenia
wychowawcze

2060 17 916 620,00 17 916 216,91     403,09

2. 85502  –  Świadczenia
rodzinne

2010 7 071 595,00 7 009 987,53 61.607,47

3. 85503  –  Karta  Dużej
Rodziny

2010           683,00            623,70 59,30

4. 85504 – Wspieranie rodziny
- „Dobry Start”

2010        668.050,00       660.050,00    8.000,00

5. 85513  –  Składki  na  ubezp.
zdrowotne  opłacane  za  osoby
pobierające  niektóre
świadczenia   rodzinne oraz  za
osoby  pobierające  zasiłki  dla
opiekunów

2010
składka
zdrowotna  od
świadczeń
pielęgnacyjnych

    63.426,00      60.772,16    2.653,84

Razem:   25 720 374,00  25 647 650,30  72.723,70

Wykorzystanie środków finansowych w Dziale 855

1.  Rozdział 85501 -  „Świadczenie wychowawcze” - wydano kwotę w wysokości
17 916 216,91 zł  w tym: 
- wypłacono 17.707 świadczeń wychowawczych na kwotę   17 763 930,22 zł                  
- wydatki na koszty obsługi wyniosły:  152.286,69 zł.
2.  Rozdział 85502 -  „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

1. Otrzymano dotację w wysokości 7 071 595,00 zł,   natomiast wykorzystano kwotę w
wysokości   7 009 987,53 zł. Pozostała kwota niewykorzystana w wysokości 61.607,47 zł.

 W ramach powyższej kwoty  zrealizowano:
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1)  Świadczenia rodzinne (z ustawy o świadczeniach rodzinnych)

Lp. Wyszczególnienie Liczba świadczeń Wydatki (w zł)

1. Zasiłki rodzinne 5.554 1 243 357,00

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu: 2.403 642.528,20

3. Ogółem zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 7.957 1 885 885,20

4. Zasiłki pielęgnacyjne 1.994 872.852,86

5. Świadczenia pielęgnacyjne 733 2 713 521,80

6. Specjalne zasiłki opiekuńcze 6 8.556,00

7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 39 108.000,00

8. Świadczenia rodzicielskie 189           340.585,76

9. Zasiłki rodzinne „złotówka za złotówkę” 1.189 92.594,41

10. Świadczenia wypłacone dla opiekunów  (z ustawy
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)

18 19.220,00

Razem wszystkie świadczenia 12.125 6 041 216,03 zł
- 15.935,60

(zwroty)
= 6 025 280,43 zł

2)  Realizacja świadczeń w ramach ustawy „Za życiem” 

Wypłacono 2 świadczenie na kwotę 8.000,00 zł.

3)   Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

Wypłacono 396 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 330.706,27 zł.

4)  Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:  wydatkowano 445.158,71 zł, w tym:
                                                                                                                                                 
a)  Składki na ubezpieczenie emerytalne i  rentowe opłacone za osoby pobierające świadczenie
opiekuńcze:
 opłacono 1014 składek na ubezpieczenie   emerytalne i  rentowe opłacone za osoby pobierające
świadczenie opiekuńcze  oraz  specjalny zasiłek opiekuńczy   na kwotę  445.158,71 zł  (  w tym:
431.655,71 zł – składki przekazano do ZUS i  13.503,00 zł składki przekazano do KRUS).

5) Koszty  związane  z  obsługą  świadczeń  rodzinnych,  zasiłku  dla  opiekuna,  funduszu
alimentacyjnego  wyniosły  200.842,12 zł, w tym:
 świadczenia rodzinne –  188.988,12 zł
 fundusz alimentacyjny –  10.228,00 zł
 zasiłek dla opiekuna   -         576,00 zł
 świadczenie rodzicielskie –  810,00 zł
 dot. ustawy „Za życiem” -    240,00 zł
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 3.  Rozdział 85503   § 2010 – „Karta Dużej Rodziny”

Dla wnioskodawców wydano 212 Kart Dużej Rodziny.

Wydatki związane z obsługą zadania wyniosły:  623,70 zł.

4.  Rozdział 85504    § 2010 – „Wspieranie rodziny” – dotyczy realizacji  programu Dobry
Start.
Wydano kwotę w wysokości  660.050,00 zł  w tym:

 - świadczenie „Dobry Start” wypłacono dla  2.128 dzieci  na kwotę   638,400,00 zł                  
- wydatki na koszty obsługi wyniosły:  21.650,00 zł.

5.   Rozdział  85513  §  2010  –  „Składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  opłacane  za  osoby
pobierające  niektóre  świadczenia  rodzinne,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.”

W  ramach   środków  na  opłacenie  składek  zdrowotnych  w  łącznej  wysokości  60.772,16  zł
zrealizowano:
-  opłacono  368  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  za  osoby  pobierające  świadczenie
pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę  59.711,96 zł,

- opłacono 19 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna
na kwotę 1.060,20 zł.

II.   Realizacja zadań finansowanych z budżetu gminy.

              W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na
realizację  zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej  i  innych zadań otrzymał środki
finansowe w wysokości:   3 962 649,00 zł. 

Wykorzystano kwotę w wysokości:  3 236 238,61 zł. 
Pozostały środki niewykorzystane w wysokości 726,410,39 zł.
                 
      Dział 852   – Pomoc społeczna

Otrzymano dotację w wysokości    3 508 855,00 zł.
Wykorzystano dotację  w wysokości  2 886 887,33 zł.
Pozostała kwota niewykorzystana w wysokości  621.967,67 zł.

Rozdział Otrzymana
dotacja

Wykorzystanie
dotacji

Pozostało

1. 85202
 domy pomocy społecznej

   682.276,00 zł 571.256,85     111.019,15zł

2. 85205 
przemoc w rodzinie

7.280,00 zł     2.025,94      5.254,06 zł
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3. 85214 
 zasiłki celowe

172.976,00 zł           129.892,66  43.083,34 zł 

4. 85215 
dodatki mieszkaniowe

20.000,00 zł 13.242,81   6.757,19 zł

5. 85219 
ośrodki pomocy społecznej

     2 051 369,00 zł 1 661 194,68      390.174,32 zł

6. 85228 
 usługi opiekuńcze

     489.492,00  zł  443.799,24  45.692,76 zł 

7. 85230 
posiłek w szkole i w domu

      46.000,00 zł 46.000,00    ---------

8. 85295 
 pozostała działalność

      28.062,00 zł   19.381,18   8.680,82 zł

9. 85295 
 pozostała działalność –
dot. Programu Wspieraj

Seniora

11.400,00 zł 93,97 zł 11.306,03 zł

                    Razem:    3 508 855,00 zł   2 886 887,33 zł       621.967,67  zł

Wykorzystanie środków finansowych w Dziale 852

1. W ramach rozdziału 85202 –  „Domy pomocy społecznej” zrealizowano:

           Opłacono za pobyt 21 osób w domu pomocy społecznej  : 571.256,85 zł. 

2.  W ramach rozdziału 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
zrealizowano:
Kwotę w wysokości   2.025,94 zł
przeznaczono na: 
- opłaty pocztowe,   zakup materiałów biurowych.

3. W ramach rozdziału 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe”: w ramach środków w wysokości:  129.892,66   zrealizowano:

- przyznano i wypłacono zasiłki celowe oraz pomoc w naturze na kwotę   91.513,42 zł,
- opłacono schronisko dla 8 osób bezdomnych na kwotę 38.379,24 zł.
4.   W ramach rozdziału 85215   - „Dodatki mieszkaniowe”

Wypłacono 62 dodatki mieszkaniowe dla 7 rodzin na kwotę  13.242,81 zł.
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5. W ramach rozdziału 85219 –     „Ośrodki pomocy społecznej” 

Kwotę  w  wysokości  1  661  194,68 zł  przeznaczono  na  bieżącą  działalność  ośrodka  pomocy
społecznej.

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

- pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 40 osób.
Koszt usług wyniósł   443.799,24 zł.

7.  W ramach rozdziału 85230 -       „Pomoc  w zakresie dożywiania”  -  kwotę w wysokości
46.000,00 zł wydatkowano na:

- dożywianie dzieci  –  9.919,50 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – na
kwotę – 36.080,50 zł.

8.  W ramach rozdziału 85295     – „Pozostała działalność” – w ramach kwoty   19.381,18  zł
zrealizowano:
- prace społecznie – użyteczne na kwotę 6.229,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.565,83 zł (w tym: dof. do transportu żywności w ramach FEAD,
zapłata za dowóz 2 osób do schroniska, dowóz 1 osoby do DPS, przewóz dzieci na kolonie),
- zakup żywności dla osób przebywających na kwarantannie  na kwotę: 1.116,35 zł,
- zakup materiałów – 1.469,80 zł

9.  W ramach rozdziału 85295 -  „Pozostała działalność” – dot. Programu Wspieraj Seniora
wydatkowano  kwotę  w  wysokości   93,97  zł  –  na  dof.  do  wynagrodzenia  pracownika
realizującego Program Wspieraj Seniora.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział Otrzymana dotacja Wykorzystanie
dotacji

Pozostało

               85415 19.604,00 zł     7.529,55 zł 12.074,45 zł

W ramach  Rozdział 85415   - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
zrealizowano:

Wypłacono stypendia szkolne dla 95 uczniów na kwotę 6.419,55 zł (tj. 10% całkowitych kosztów)
oraz zasiłek szkolny dla 7 uczniów na kwotę 1.110,00 zł (tj. 26,06 % całkowitych kosztów)
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Dział 855 – Rodzina

Rozdział Otrzymana
dotacja

Wykorzystanie
dotacji

Pozostało

1. 85502 
Świadczenia rodzinne

263.890,00 zł 221.673,54 zł 42.216,46 zł

2. 85504 
Wspieranie rodziny

99.667,00 zł 57.658,94 zł     42.008,06 zł

3. 85508 
Rodziny zastępcze

70.633,00 zł 62.489,25 zł       8.143,75 zł

434.190,00 zł 341.821,73 zł    92.368,27 zł
   
Wykorzystanie środków finansowych w Dziale 855

1.   W  ramach  rozdziału  85502   -   '”Świadczenia  rodzinne,  świadczenie  z  funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
zrealizowano:

 kwotę w wysokości  221.673,54  zł przeznaczono na: m.in. na dofinansowanie do wynagrodzeń
pracowników  realizujących  świadczenia  rodzinne,  zakup  materiałów  biurowych,  opłaty
pocztowe, opłaty za szkolenia, odpis na ZFŚS, prowizja bankowa, konserwację sprzętu, zakup
usług telekomunikacyjnych.

2.  W ramach rozdziału 85504 - „Wspieranie rodziny” -   kwotę 57.658,94 zł przeznaczono na:

-  wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, ryczałt samochodowy, odpis
na ZFŚS, szkolenie, badania okresowe.

3. W ramach rozdziału 85508 – „Rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę:   62.489,25 zł w tym:

-  współfinansowanie pobytu  10 dzieci w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze) kwota – 49.488,65
zł,
- współfinansowanie  pobytu 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 13,000,60 zł.

14. Wnioski i potrzeby

W roku 2021  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej będzie kontynuował
realizację  zadań i  prowadzonych działań wynikających z  ustaw,  przyjętych programów, a  także
będzie podejmował nowe inicjatywy w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, które są
niezbędne, aby instytucja pomocy społecznej była efektywna i odpowiadała aktualnym problemom.
Jednak  potrzeby  i  priorytety  Ośrodka  w  bieżącym roku,  w dużej  mierze  będą  uzależnione  od
rozwoju sytuacji związanej z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii. 

W 2021 roku konieczne będzie:
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-  Wdrożenie  i  realizacja  kolejnego  obowiązku  pracodawcy  wobec  pracowników tj.  Pracowniczych
planów  kapitałowych  będących  powszechnym  programem  systematycznego  oszczędzania  z
przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb finansowych po osiągnięciu 60-tego roku życia.

- Wdrożenie nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w tym nowego
wzoru wniosku o przyznanie dodatku.

- Opracowanie i przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,

- Opracowanie i przyjęcie Program Wspierania Rodziny.

Natomiast jedną z ważnych potrzeb Ośrodka jest zwiększenie środków finansowych na wydatki
związane z umieszczaniem osób w domach pomocy społecznej. Potrzeba ta związana jest z tym, że
rokrocznie zwiększają się średnie miesięczne koszty utrzymania mieszkańców w DPS, co powoduje
zwiększenie  wydatków  gminy  na  ten  cel.  Dodatkowo liczba  osób  wymagających  całodobowej
opieki  może  być  wyższa  niż  w  roku  2020  r.,  stąd  przewiduje  się,  że  potrzeby  związane  z
odpłatnością za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej będą wyższe niż zabezpieczone
w budżecie Ośrodka na 2021 rok. 
Konieczne będzie również zwiększenie środków na zabezpieczenie wydatków za pobyt dzieci w
pieczy zastępczej.
Ponadto:
-  pozyskanie mieszkania chronionego na realizację zadań wynikających z art.  17 ust.  1 pkt 12
ustawy o pomocy społecznej, 
-  sukcesywne zwiększanie nakładów na podstawowe usługi opiekuńcze,  wynikające nie tylko z
samego wzrostu liczby osób pomocy takiej wymagających, ale przede wszystkim ze względu na
nieuchronny wzrost kosztów realizacji tej formy wsparcia.
Dodatkowych nakładów wymagać będzie  także rozszerzenie oferty usług o specjalistyczne usługi
opiekuńcze.
- zapewnienie wsparcia dla dzieci i młodzieży w formie placówki wsparcia dziennego 
- dalszy rozwój usług społecznych na rzecz osób i rodzin szczególnie zagrożonych wykluczeniem
społecznym,  w  tym  rozwój  specjalistycznego  poradnictwa  psychologicznego,  pedagogicznego,
socjalnego, prawnego, rodzinnego;
- zapewnienie wsparcia i pomocy  rodzinom przeżywającym problemy opiekuńczo-wychowawcze
przez asystentów rodziny;
-  dostosowaniu  struktury  zatrudnienia  w  Ośrodku  do  realizowanych  zadań  z  zakresu  polityki
społecznej gminy, w tym  utworzenie stanowiska pracy do spraw sprawozdawczości i analiz.

Należy również zwrócić uwagę na warunki lokalowe Ośrodka, ponieważ zwiększająca się liczba
zadań, jakie realizuje Ośrodek wymaga modernizacji miejsc do obsługi interesantów.

15. Zakończenie

Rok 2020 zostanie zapisany w historii jako czas globalnego zmagania się z pandemią COVID-19.
Kryzys zdrowotny oraz wprowadzone wymogi epidemiczne przełożyły się na całościowy aspekt
funkcjonowania instytucji pomocy społecznej. 
W obliczu problemów związanych z utratą pracy, kwarantanną, izolacją, edukacją zdalną, a także
kryzysem psychicznym Ośrodek  stał  się  pierwszą  linią  kontaktu  dla  osób,  które  potrzebowały
pomocy finansowej, rzeczowej, a także wsparcia emocjonalnego. 
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W obliczu nowych okoliczności i związanej z tym dynamiki i szybkości zaleceń ze strony rządu, na
bieżąco podejmowane były  decyzje dotyczące zabezpieczenia  bezpieczeństwa pracowników, ale
również umożliwienia mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji życiowej dostępu do pomocy. 
Pracownicy Ośrodka w tym trudnym czasie musieli  podjąć nowe wyzwanie jakim była zmiana
metod pracy, z ukierunkowaniem na kontakt zdalny z klientem tj.  poprzez kontakt telefoniczny,
mailowy,  SMS-owy oraz  za  pośrednictwem dostępnych  usług  elektronicznych.  Ponadto  klienci
Ośrodka wnioski i podania mogli składać również drogą pocztową lub wrzucając bezpośrednio do
skrzynki znajdującej się w budynku Ośrodka. Taka forma realizacji zadań jest bardziej wymagająca,
opiera się głównie na kompetencjach komunikacyjnych pracowników oraz wymaga poświęcenia
odpowiedniego wymiaru czasu. 
W  Ośrodku  wdrożono  procedury  dotyczące  obsługi  klientów  oraz  procedury  na  wypadek
zabezpieczenia pracy w przypadku zwiększającej się liczby zachorowań na COVID-19 lub objęcia
kwarantanną pracowników Ośrodka.  Zapewniono pracownikom środki ochrony osobistej, w tym:
maski  ochronne,  rękawiczki  jednorazowe,  płyny do dezynfekcji,  dozowniki,  fartuchy ochronne.
Dostosowano miejsca pracy do sytuacji pandemicznej (montaż osłon).  Mimo trudnego okresu bez
opóźnień  załatwiane  były  sprawy  z  zakresu  pomocy  społecznej,  dodatków  mieszkaniowych  i
energetycznych, świadczeń rodzinnych, świadczeń 500+, funduszu alimentacyjnego,  świadczenia
Dobry Start oraz inne wynikające z bieżącej działalności Ośrodka.
Dzisiejsza  sytuacja  społeczna  wywołana  pandemią  stanowi  wyzwanie  dla  organizacji  i
funkcjonowania systemu pomocy społecznej. Największym wyzwaniem będzie pogodzenie dwóch
ważnych  i  różnych  celów:  sprostanie  potrzebom  osób  i  rodzin  wymagających  pomocy  i
zapewnienie  bezpieczeństwa pracowników. 

                                                                                                             Dyrektor
                                                                                   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                 we Wręczycy Wielkiej
                                                                                                     mgr Janina Kluba

65



66


	2.4.1 Świadczenia pieniężne.
	Świadczenia pieniężne przyznawane są z systemu pomocy społecznej pod warunkiem spełniania jednocześnie dwóch kryteriów. Konieczne jest występowanie przynajmniej jednej z okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz spełnienie ustawowego kryterium dochodowego.
	Zasiłki stałe
	26 614 061,82 zł
	Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 26 614 061,82 zł tj. 99,39%


