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I. Zadania gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu
Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu
realizującego politykę społeczną gminy w szczególności należy:
 wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach
odpowiadających godności człowieka, poprzez realizację świadczeń
pomocy społecznej,
 podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia
osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem poprzez realizację
pracy socjalnej i poradnictwa,
 udzielenie pomocy w formie świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego,
 prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać
wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Podstawowymi
przesłankami do uzyskania przez osoby i rodziny wsparcia w ramach pomocy
społecznej jest znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej i niemożliwość jej
pokonania mimo uprzedniego wykorzystania własnych środków, możliwości
i uprawnień. Trudna sytuacja życiowa to w szczególności zaistnienie jednej
z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy przy uwzględnieniu kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ustawy, który mówi, że dochód na osobę
w rodzinie nie może przekroczyć 456 zł, w przypadku osoby samotnie
gospodarującej – 542 zł. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co trzy lata
z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Ostatnią
weryfikację, która zmieniła wysokości kryteriów dochodowych, od których
uzależniona jest pomoc finansowa, wprowadzono w październiku 2012 roku.
Weryfikacja kryteriów dochodowych i świadczeń przeprowadzona w roku
sprawozdawczym
ma znaczący wpływ na liczbę osób korzystających
ze świadczeń pieniężnych oraz na wielkość środków przeznaczanych
na świadczenia pieniężne.
Pomocy na zasadach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
udziela się w szczególności z powodu:
 ubóstwa,
 sieroctwa,
 bezdomności,
 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 bezrobocia,
 niepełnosprawności,
 długotrwałej choroby,
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 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych
lub wielodzietnych,
 alkoholizmu lub narkomanii,
 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej
placówki opiekuńczo- wychowawcze,
 trudności
w
integracji
cudzoziemców,
którzy
uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 przemocy w rodzinie,
 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Informacja o świadczeniobiorcach
Społecznej w Zabrodziu.

Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Liczba mieszkańców w Gminy Zabrodzie w dniu 31.12.2014 r. wynosiła 5 825
osób. Łącznie ze wszystkich form pomocy i z pracy socjalnej świadczonych
przez GOPS wynikających z ustawy o pomocy społecznej bez względu
na źródło finansowania skorzystało w 2014r. – 521 mieszkańców w 184
rodzinach.
Oznacza to że, 8,94% mieszkańców gminy Zabrodzie jest objętych pomocą
społeczną. Udzielono również pomocy w formie pracy socjalnej dla 173 rodzin
( 477 osób w rodzinie ).

Łącznie ze świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach
rodzinnych korzystało w 2014 r. 549 rodziny (średnia z 12 miesięcy), zaś z funduszu
alimentacyjnego korzystały 37 osoby z 25 rodzin (średnia z 12 miesięcy).
Pomoc społeczna może być świadczona w formie pieniężnej i niepieniężnej.
Ustawa zawiera katalog świadczeń o charakterze obowiązkowym
i fakultatywnym.
Art. 17 ustawy określa zadania gminy w zakresie pomocy społecznej.
Podział zadań własnych na obowiązkowe i inne wynika z dyspozycji ustawy
o samorządzie gminnym. Do zadań o charakterze obowiązkowym zostały
zaliczone te, które mają na celu zapewnienie mieszkańcom gminy minimalnego
poziomu bezpieczeństwa socjalnego i muszą być przez gminę realizowane
obligatoryjnie. Realizacja pozostałych zadań powinna wynika z
rozeznanych potrzeb mieszkańców gminy. Zakres realizacji tych zadań jest
uzależniony również od możliwości finansowych gminy.
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
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i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka;
sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę
lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;
udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania
osobom tego pozbawionym;
przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków
na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie
mających dochodu i możliwości uzyskania świadczeń w Narodowym
Funduszu Zdrowia;
przyznanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;
opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę,
która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym
członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub
rodzeństwem;
praca socjalna;
organizowanie
i
świadczenie
usług
opiekuńczych,
w
tym
specjalistycznych,
w
miejscu
zamieszkania,
z
wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczowychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem
i rodziną;
dożywianie dzieci;
sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności
za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego.
sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu
wojewodzie,
również
w
formie
dokumentu
elektronicznego,
z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie
środków na wynagrodzenia pracowników;
przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
opłacanie
składek
na
ubezpieczenie
zdrowotne
określonych
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia;
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Do zadań własnych gminy należy:
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie
w formie zasiłków, pożyczek oraz pomoc w naturze;
3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej
i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób
wymagających opieki;
4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających
z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów
osłonowych;
5. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania
ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania
informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych
przez gminę należy:
1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków
związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
3. prowadzenie
i
rozwój
infrastruktury
środowiskowych
domów
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy
społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup
społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie
schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
o których mowa w art. 5a;
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie
schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy
uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
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Poniższa tabela ukazuje szczegółowo liczbę rodzin (osób) objętych
pomocą i rodzaje świadczeń.
Tabela nr 1 - rodzaje świadczeń i liczba rodzin objętych pomocą w 2014 roku.
Liczba osób
którym
decyzją
przyznano
świadczenie

Liczba
rodzin
Ogółem

Liczba
osób
w rodzinach

1

2

3

1

235

135

413

2

112

110

317

3

128

66

274

4

1

1

1

5

235

135

413

6

X

173

477

7

X

49

108

11

11

X

WYSZCZEGÓLNIENIE

0

Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych i zadań własnych (bez względu na ich
rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)
w tym:
świadczenia pieniężne
świadczenia niepieniężne
Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i
liczbę
Świadczenia przyznane w ramach zadań
własnych bez względu na ich rodzaj, formę i
liczbę
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem
w tym:
wyłącznie w postaci pracy socjalnej
Ilość zawartych kontraktów socjalnych

Powody korzystania z pomocy przez mieszkańców gminy Zabrodzie
w 2014 roku przedstawia poniższe zestawienie.
Tabela nr 2 – powody trudnej sytuacji życiowej.
Liczba rodzin
Liczba osób
Ogółem
w rodzinach

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
1

2

3

UBÓSTWO

1

82

255

SIEROCTWO

2

0

0

BEZDOMNOŚĆ

3

3

7

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

4

45

229

W TYM:
WIELODZIETNOŚĆ

5

39

211

7

Liczba rodzin
Liczba osób
Ogółem
w rodzinach

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
1

2

3

BEZROBOCIE

6

69

220

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

7

59

162

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA

8

99

287

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM

9

42

149

10

14

44

ALKOHOLIZM

11
12
13
14

14
16
0
21

79
49
0
53

NARKOMANIA

15

0

0

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z
ZAKŁADU KARNEGO

16

4

7

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS
UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

17

0

0

18
19
20

4
16
0

16
49
0

W TYM:
RODZINY NIEPEŁNE
RODZINY WIELODZIETNE
PRZEMOC W RODZINIE
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI

ZDARZENIE LOSOWE
SYTUACJA KRYZYSOWA
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA

W 2014 r. GOPS Zabrodzie objął pomocą następujące typy rodzin:
Tabela nr 3 – typy rodzin
WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba
rodzin ogółem

Liczba osób
w rodzinie

1

2

3

1

184

521

2

63

63

2

3

33

66

3

4

23

69

4

5

23

92

5

6

27

135

6 i więcej

7

15

96

8

81

360

RODZINY OGÓŁEM (wiersz 2+3+4+5+6+7)
o liczbie osób
1

w tym (z wiersza 1)

8

rodziny z dziećmi ogółem (wiersz
9+10+11+12+13+14+15)
o liczbie dzieci
9

22

68

2

10

21

84

3

11

24

120

4

12

10

59

5

13

3

21

6

14

1

8

15

0

0

16

16

56

17

7

21

2

18

6

22

3

19

2

8

4 i więcej

20

1

5

21

33

82

22

9

9

2

23

11

22

3

24

6

18

4 i więcej

25

7

33

1

7 i więcej
RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersz
17+18+19+20)
o liczbie dzieci
1

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM
(wiersz 22+23+24+25)
o liczbie osób
1

II.

Struktura dochodów i wydatków za 2014r .

Struktura dochodów i analiza wykorzystania środków na świadczenia pomocy
społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i utrzymania
GOPS-u przedstawia się następująco:
Tabela nr 4 – struktura wydatków
OPIS
Opłaty za pobyt w Domach
Pomocy Społecznej
Wsparcie rodziny i piecza
zastępcza, asystent rodziny
Świadczenia rodzinne + fundusz
alimentacyjny

PLAN

WYKONANIE

62 923,00zł

60 187,69zł

31 715,00zł

16 328,26zł

2 194 107,00zł

2 193 501,06zł
w tym świadczenia
2 129 613,09zł
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Świadczenia rodzinne płace
„Rządowy program wsparcia osób
pobierających świadczenia
pielęgnacyjne”
Karta dużej rodziny

Składka zdrowotna od
podopiecznych - dotacja
Składka zdrowotna od
podopiecznych - środki
własne gminy
Zasiłki stałe
Zasiłki stałe – środki własne
gminy
Zasiłki celowe i pomoc
w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne za
sprawowanie bezpośredniej
opieki
Zasiłki okresowe- dotacja
Zasiłki okresowe- środki
własne gminy
Sprawienie pogrzebu
Usuwanie skutków klęski
żywiołowej
Utrzymanie Ośrodka +
wynagrodzenia
Specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Usługi opiekuńcze
Przemoc w rodzinie - Zespół
interdyscyplinarny
Posiłki z ustawy o pomocy
społecznej
Program "Pomoc państwa w
zakresie dożywiania"

18 985,16zł

15 763,24zł

48 616,00zł

48 616,00zł
w tym:
świadczenia 47 200,00zł
koszty obsługi 1 416,00zł

179,00zł

160,74zł

14 935,00zł

14 836,67zł

1 840,00zł

0,00zł

111 086,00zł

110 010,94

15 960,00zł

0,00zł

58 390,42zł

48 114,00zł ( zasiłki celowe,
pomoc rzeczowa, zdarzenie
losowe - bez POKL),

16 000,00zł

16 000,00zł

4 000,00zł

4 000,00zł

4 000,00zł

2 868,00zł

0,00zł

0,00zł

568 055,19zł

419 670,64zł – zadania
własne;
119 700,00zł – dotacja
Ogółem: 539 370,64zł

12 330,00zł

12 328,76zł

56 964,00zł
0,00zł

46 009,20zł
0,00zł

1 879,00zł

1879,00zł

108 121,00zł

64 000,00zł - budżet wojewody
w tym; 15 083,40zł - zasiłki +
pomoc rzeczowa,
48 916,60zł dożywianie,
16 786,99zł- budżet gminy
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3770,86 zł zasiłki +pomoc
rzeczowa
13 016,13
zł dożywianie
Projekt systemowy POKL
,,Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych na wsi” + wkład
własny (zasiłki celowe)
RAZEM

89 331,31zł

83 542,18zł
w tym wkład własny gminy
8 772,03zł

3 417 417,08zł

3 294 303,37zł

III. Realizacja zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zabrodziu.
Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 114) określa warunki nabywania prawa oraz
zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.
Świadczeniami rodzinnymi są:
 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 świadczenia opiekuńcze; zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek
opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne,
 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków utrzymania
dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu
z rodziców, opiekunowi prawnemu opiekunowi faktycznemu, osobie uczącej
się, jeżeli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej
się nie przekracza kwoty 574zł miesięcznie lub 664 zł w przypadku, gdy
w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przyznaje się na wniosek
(wraz z kompletem dokumentów) osoby zainteresowanej na okres zasiłkowy,
tj. od 1 listopada do 31 października następnego roku.
W 2014r w gminie Zabrodzie ze świadczeń rodzinnych skorzystało 549 rodzin
pobierając świadczenia dla 618 osób (średnia z 12 miesięcy). Na świadczenia
rodzinne z dodatkami wydatkowano kwotę 1 864 985,00zł (14915 świadczeń).
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków
wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki
i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przyznawany jest na czas
określony w orzeczeniu o niepełnosprawności bez względu na posiadany
dochód.
W roku 2014r na zasiłki pielęgnacyjne wydano 545 751,00zł (3567świadczeń).
Świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych - świadczenie pielęgnacyjne z tytułu
rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1. matce albo ojcu,
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2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej,
4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego
1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z
wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
5. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego
1964r –Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny,
z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w
celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Zapis art. 17 ust. 1a - osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż
spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje
świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące
warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw
rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub
legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest bez względu na dochód rodziny i
wynosi 620zł miesięcznie, a od dnia 01.05.2014 świadczenie to wynosi 800 zł.
W 2014r wypłacono 236 świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę
172 315,00zł.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce
lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od wysokości dochodów. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się
w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek
dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka
przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo
przysposobienia. Zapomogę z tytułu urodzenia się żywego dziecka, przyznaje
się jednorazowo w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko.
W 2014 r z w/w świadczenia skorzystało 46 osób na łączną kwotę 46.000,00zł
Fundusz alimentacyjny
Zapis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów określa zasady pomocy państwa osobom
uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku
bezskuteczności egzekucji. Świadczenia z FA przysługują osobie uprawnionej
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do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole
lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia , albo w przypadku
posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
Zgodnie z zapisem art. 3 ust 7 organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy
wierzyciela przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne
wszelkie posiadane informacje istotne dla skuteczności egzekucji.
W roku 2014r na podstawie cytowanej ustawy zrealizowano 449 świadczeń
na łączną kwotę 180 060,00zł dla 37 osób z 25 rodzin (średnia z 12 miesięcy).
Zapis art. 5 cytowanej ustawy nakłada na organ właściwy dłużnika prowadzenie
postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego.
W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych
zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:
1. zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako
bezrobotny, albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości
zarejestrowania się jako bezrobotny;
2. zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji
zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
3. w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem
do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych
lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych
w przepisach o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy.
W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia
wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz
odmowy podjęcia prac, w ramach aktywizacji zawodowej, uchylania się od nich
lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się
jako poszukujący pracy w przypadku braku
możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika:
1. składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553,
z późn. zm.),
2. kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika
alimentacyjnego.
Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika
sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich
efektach.
W roku 2014r prowadzono postępowania wobec 51 dłużników alimentacyjnych,
w tym: 7 przypadkach GOPS był jednocześnie organem właściwym dłużnika
i wierzyciela. W 20 przypadkach byliśmy wyłącznie organem właściwym
dłużnika i postępowania prowadzone były na wniosek innych organów. W 24
przypadkach byliśmy organem właściwym wierzyciela, gdzie dłużnicy mieszkają
poza ternem naszej gminy i w związku z tym były kierowane wnioski
do właściwych organów o wszczęcie postępowania dla tych dłużników.
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Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu
wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu
alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi
odsetkami. W tej sprawie wydawane są decyzje administracyjne zobowiązujące
dłużnika do w/w zwrotu. Jeżeli dłużnik nie wywiązuje się
z zobowiązań,
należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
Ponadto zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 1 ustawy w okresie, w którym osoba
uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z kwoty
uzyskanej z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego organ prowadzący
postępowanie egzekucyjne zaspokaja w pierwszej należności z tytułu
świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na
podstawie ustawy – do ich całkowitego zaspokojenia. W roku 2014r kwoty
zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego wynoszą łącznie 29 314,19zł, z czego zgodnie
z ustawą 60% przekazano na dochody budżetu państwa tj. 18 079,41 zł oraz
5 862,84zł na dochody własne gminy wierzyciela i 5 371,94 zł – na dochody
własne gminy dłużnika.
Karta Dużej Rodziny – rządowy program dla rodzin wielodzietnych, który
wszedł w życie 16 czerwca 2014 r. (ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny Dz. U. z dnia 23 grudnia 2014 poz. 1863). Do korzystania
z programu uprawnione są następujące osoby: rodzic, małżonek rodzica oraz
dzieci w wieku do 18 roku życia, bądź do 25 roku życia pod warunkiem że
dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej. W przypadku dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności nie ma ograniczeń wiekowych. Prze
termon rodzina wielodzietna należy rozumieć rodzinę, w której rodzice
wychowują co najmniej troje dzieci. W roku 2014 osiemnaście rodzin złożyło
wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 18 kart, gdzie koszt
realizacji programu przez gminę wynosi 8,93 zł za jedną rodzinę. Wydatki za
2014 przy realizacji ww. programu to kwota 160,74 zł.
Wydatki poniesione na realizację w/w zadań i liczba świadczeniobiorców
w 2014 roku:
Tabela nr 5 – wydatki na świadczenia rodzinne
Lp.
1.
2.
2a
2b
2c
2d

Rodzaj świadczenia
Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłków rodzinnych
Urodzenie dziecka
Opieka nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego
Z tytułu samotnego wychowywania
dziecka
Kształcenie i rehabilitacja dziecka
niepełnosprawnego

729 506,00zł
371 413,00zł
22 000,00zł

Liczba
świadczeń
7 412
3 654
22

80 313,00zł

207

28 600,00zł

164

28 700,00zł

380

Kwota

14

2e
2f

2g

2h
3.
3a
3b
3c
3d
4.
5.
6.
7.

Rozpoczęcie roku szkolnego
Na pokrycie wydatków związanych z
zamieszkaniem w miejscowości, w
której znajduje się szkoła
Na pokrycie wydatków związanych z
dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się szkoła
Wychowanie dziecka w rodzinie
wielodzietnej
Świadczenia opiekuńcze
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Dodatek do świadczenia
pielęgnacyjnego
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka
Składki emerytalno-rentowe
Składki zdrowotne
Fundusz Alimentacyjny

46 300,00zł
450,00zł

46 650,00zł

463
5

933

118 400zł

1 480

718 066,00zł
545 751,00zł
172 315,00zł
0,00zł

3803
3567
236
0

0,00zł

0

46 000,00zł

46

31 569,00zł
3 899,00zł
180 060,00zł

161
60
449

Na świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego w 2014r
wydano łącznie kwotę 2 129 613,09zł.
Na obsługę powierzonego zadania przeznaczono kwotę stanowiącą ok.3%
wartości zrealizowanych świadczeń, tj. 63 887,97zł.
Do realizacji zadania w 2014r zatrudnione były 2 osoby . Wydano łącznie 683
decyzji, z czego 655 dotyczyły świadczeń rodzinnych oraz 28 funduszu
alimentacyjnego.
Rozdział 85214 – zasiłki celowe i okresowe
Zasiłki celowe i okresowe ze środków własnych w 2014 roku wyniosły
60 886,03zł, natomiast zasiłki okresowe z dotacji wyniosły w 2014 roku
16 000,00zł.
Rozdział 85213 – ubezpieczenia zdrowotne
Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 14 836,67zł ogółem opłacane
były ze środków na zadania zlecone gminie oraz środków własnych za osoby
otrzymujące:
 pomoc społeczną – osoby pobierające zasiłek stały oraz z którymi
zawarto kontrakt socjalny – składek na kwotę 10 329,47zł.
 świadczenia rodzinne – osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
świadczeń na kwotę – 3 898,80zł
 zasiłek dla opiekuna – 608,40zł.
Rozdział 85216 – zasiłki stałe (dotowane + środki własne)
Zadania własne:
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Na zasiłki stałe ogółem wydatkowano kwotę 110 010,94zł w tym z dotacji
kwotę 110 010,94zł oraz zadań własnych kwotę 0,00 zł
Przyznano pomoc w następujących formach:
Lp.
1.
a.
b.

Forma pomocy
Zasiłki stałe
w tym: osoby samotnie
gospodarującej
pozostające w rodzinie

Ilość
osób

Ilość
świadczeń

19
18

216

204

Kwota świadczeń
pokrytych z budżetu
państwa
110 010,94 zł
104 538,94zł

1

12

5 472,00zł

Zadania własne:
Na świadczenia realizowane w ramach zadań własnych gminy wydatkowano
w 2014 roku na łączną kwotę 380 185,29zł.
Poniższa tabela pokazuje szczegółowe dane na temat niektórych z tych
świadczeń:
Tabela nr 6 – wybrane wydatki na świadczenia w ramach zadań własnych
gminy
Kwota
Liczba
Liczba
pokrywana
Lp.
Forma pomocy
rodzin
świadczeń
z budżetu
gminy
1.
Zasiłki celowe i w naturze
77
78
48 114,00zł
w tym:
x
x
x
zasiłki celowe
48
49
9 676,00zł
25
Specjalne zasiłki celowe
25
7 538,00zł
0
Pomoc rzeczowa
0
0,00zł
Zasiłki celowe na pokrycie
wydatków
4
4
30 900,00zł
powstałych w wyniku
zdarzenia losowego
2.
Zasiłki okresowe ogółem
13
38
20 000,00zł
a) środki własne
X
X
4 000,00zł
b) dotacje
X
X
16 000,00zł
w tym przyznano z
X
X
X
powodu:
Bezrobocia
9
24
12 580,00zł
Długotrwałej choroby
2
7
3 100,00zł
Niepełnosprawności
3
7
4 320,00zł
3.
Posiłki z ustawy o pomocy
3
155
1 879,00zł
społecznej
4.
Sprawienie pochówku
1
1
2 868,00zł
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5.

6.

Składki na ubezpieczenie
emerytalno –
rentowe
Opłata za pobyt w domu
pomocy społecznej

0

0

0,00zł

2

24

60 187,69zł

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przysługuje osobom
starszym, chorym, niepełnosprawnym. Zadanie realizowane jest ze środków
własnych. Usługi opiekuńcze GOPS zlecono wykonawcy zewnętrznemu.
Stowarzyszenie Ważna Róża , Deskurów 40, 07-201 Wyszków. Wykonawca
został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa ma wykonanie
usług została podpisana na okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. Stawka za
godzinę usługi od 2014 r. wynosiła 6,90 zł. Na świadczenie usług opiekuńczych
wydatkowano kwotę 46 009,20zł.
Pomocą objęto 8 świadczeniobiorców /9 osób w rodzinie. Ilość świadczeń –
6 668.
Zasady odpłatności za usługi ustala gmina uzależniając je od dochodu
świadczeniobiorcy. W przypadku dochodów nie przekraczających ustalonego
kryterium – świadczeniobiorcy otrzymują pomoc nieodpłatnie , czyli na koszt
gminy.
Rozdział 85295 – pozostała działalność
Wieloletni Program Wspierania Finansowego Gmin w Zakresie
Dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
W 2014 roku GOPS realizował Wieloletni Program Wspierania Finansowego
Gmin w Zakresie Dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020 w ramach, którego dożywianiem objęte zostały osoby starsze,
chore, niepełnosprawne, uczniowie szkół ponad gimnazjalnych, podstawowych
i gimnazjum, a także dzieci młodsze, nie objęte obowiązkiem szkolnym.
Z programu skorzystało 220 osób.
Ogółem na realizację Programu przeznaczyliśmy 80 786,99zł, z tego
ze środków gminy kwotę 16 786,99zł, natomiast z dotacji celowej
wydatkowaliśmy kwotę 64 000,00zł.
W 2014 roku w ramach programu prowadziliśmy dożywianie dzieci w szkołach
i osób dorosłych.
Koszt udzielonej pomocy w formie gorących posiłków wyniósł 61 932,73zł.
z tego z dotacji celowej budżetu państwa 49 096,60zł ze środków własnych
wydano na ten cel 12 836,13zł.
Z tej formy pomocy skorzystało 120 osób (w tym 119 dzieci) z 59 rodzin,
273 osoby w rodzinie. Średni koszt gorącego posiłku wynosił 4,15 zł.
Realizując w/w program wydatkowano również środki
na świadczenie
pieniężne na zakup posiłku lub żywności - zasiłek celowy w kwocie
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15 250,00 zł, z tego z dotacji celowej wydano 12 200,00zł. Ze środków gminy
wydano na ten cel 3 050,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 42 osób (141

osoby w rodzinie) 54 świadczenia . Średni koszt świadczenia wynosił 282,41zł.
Na świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych w ramach
Programu wydatkowano 3604,26 zł, z tego z dotacji celowej wydano
2 883,40zł. Ze środków gminy wydano na ten cel 720,86zł. Z tej formy pomocy
skorzystała 1 osoba
( 1 osoba w rodzinie) – 12 świadczeń. Średni koszt
świadczenia wyniósł 300,36zł.
Rozdział 85219 § 4210 – pomoc społeczna
Wykorzystanie
samochodu
niepełnosprawnych

osobowego

do

przewozu

osób

W 2014 roku kontynuowano realizację zadania polegającego na dowożeniu
uczniów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do szkół specjalnych mających
siedziby poza gminą. W tym celu użytkowano odpowiednio przystosowany pojazd
9-cio osobowy typu BUS. Realizując zadanie wydatkowano razem 66 069,26zł
w tym 38 122,08zł na zatrudnienie kierowcy na pełen etat oraz kwotę 27 947,18 zł
na zakup paliwa, środków związanych z eksploatacją pojazdu i ubezpieczenia.
Na koniec 31 grudnia 2014 roku, realizując obowiązek dowożenia dzieci do szkół
w/w pojazdem przejechano ogółem: 243 968km w tym roku sprawozdawczym
34 603 km, przewożąc łącznie 10 osób w tym 8 uczniów niepełnosprawnych do
szkół położonych poza gminą Zabrodzie ( tj. do Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. M. Konopnickiej
w Wyszkowie , Zespołu Szkół Nr 1
w Wyszkowie) oraz 2 osoby dorosłe, w tym 1 osobę do Środowiskowego Domu
Samopomocy „Soteria” w Wyszkowie oraz 1 osobę do Domu Pomocy Społecznej
w Niegowie. W razie konieczności pojazd doraźnie był wykorzystywany do przewozu
osób do szpitali i przychodni specjalistycznych , ośrodków rehabilitacyjnych itp.

Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu w ramach
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
W związku z realizacją przez Gminę Zabrodzie zapisów Ustawy z dnia
29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wynikającego z niej
obowiązku powołania zespołów interdyscyplinarnych na mocy
Uchwały
Nr IV/25/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 stycznia 2011r został
określony
tryb
powoływania
i
odwoływania
członków
zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Na mocy zarządzenia nr 47/2011 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 19 sierpnia
2011r. kontynuował prace Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu interdyscyplinarnego określa
w/w zarządzenie.
W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą :
1. Edyta Malinowska -Specjalista d/s świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego - Przewodniczący zespołu,
2. Anna Jałoszewska – Pracownik socjalny GOPS – Sekretarz zespołu,
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3. Irena Tryc - Specjalista Pracy Socjalnej GOPS Zabrodzie – Sekretarz
zespołu,
4. Wacław Sternik
-Stowarzyszenie
ochrony Przyrody Anastazewa
i Okolic w Anastazowie – Członek zespołu,
5. Małgorzata Jachacy – członek Parafii Pod Wezwaniem Miłosierdzia
Bożego w Mostowce – Członek zespołu,
6. Jadwiga Teodorczyk - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Cypriana Kamila Norwida w Dębinkach – Członek zespołu,
7. Katarzyna Jackowska – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.
H. Nowackiego w Adelinie– Członek zespołu,
8. Elżbieta Oleksiak – dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Zabrodziu – Członek zespołu,
9. Alicja Swulińska – członek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy
Zabrodzie „Bractwo Zabrodzkie” w Zabrodziu – Członek zespołu,
10. Bogumiła Kuhiwczak - dyrektor Zespołu Szkół
im. Władysława
Stanisława Reymonta w Zabrodziu – Członek zespołu,
11. Maria Podolak – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Zabrodziu.,
12. Elżbieta Sosnowska- dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Zabrodziu,
13. Roman Kwiatkowski– kierownik Rewiru Dzielnicowych w Komendzie
Powiatowej w Wyszkowie.
W 2014 roku do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Wpłynęło 15
Niebieskich kart, w tym 12 sporządzonych przez policję, 1 – przez służbę
zdrowia oraz 2 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu. 6 kart
kontynuowano z ubiegłego roku. W 15 rodzinach wszczęto procedurę
„Niebieskiej Karty”. W toku podjętych działań zwołano 14 spotkań Zespołu
Interdyscyplinarnego. Powołano też 1 grupę roboczą, która odbyła 6 spotkań
z ofiarami i sprawcami przemocy. Zakończono 14 procedur „Niebieskiej Karty”
w których udzielono pomocy w formie pracy socjalnej oraz informowano
o możliwości poradnictwa w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia
i Profilaktyki w Wyszkowie, działającego w ramach zawartych międzygminnych
porozumień.
W 14 przypadkach po wszczęciu procedury i sprawdzeniu
sytuacji oraz po dokonaniu odwiedzin środowiskowych, na posiedzeniu Zespołu
Interdyscyplinarnego postanowiono zakończyć procedurę „Niebieskiej Karty” ,
w tym: w 1 przypadku - zakończono procedurę NK w związku z zakończeniem
przemocy w rodzinie oraz w 13 przypadkach ze względu na brak zasadności
podejmowania dalszych działań.
Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu w ramach
ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej.
Rada Gminy Zabrodzie uchwałą nr XIX/126/2012 z dnia 31 maja 2012 r.
przyjęła Program Wspierania Rodziny w Gminie Zabrodzie na lata 2012-2014.
Program zakłada następujące efekty z zakresu pracy z rodziną oraz z zakresu
organizacji pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej i edukacyjnej:
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 rozwój poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego,
 wzrost świadomości społeczeństwa w sprawach sprawowania

pieczy
zastępczej,
 stworzenie ogólnodostępnej bazy informacji o instytucjach, placówkach
i organizacjach non-profit, działających na rzecz dziecka i rodziny,
 rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami
realizującymi program wspierania rodziny,
 uzyskanie przez rodziny zagrożone kryzysem bądź znajdujące się w sytuacji
kryzysowej pomocy w rozwiązywaniu problemów,
 zminimalizowanie skutków dysfunkcjonalności i patologii w rodzinach,
 odbudowanie właściwych relacji i więzi rodzinnych,
 zapobieganie niedostosowaniu społecznemu, przestępczości i uzależnieniom
wśród dzieci i młodzieży,
 ograniczenie czasu pobytu dziecka poza rodzina biologiczną,
 wzrost poczucia bezpieczeństwa ofiar przemocy domowej,
 lepsze przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, nabycie
i wykształcenie odpowiednich umiejętności radzenia sobie w dorosłym życiu,
 poszerzenie katalogu usług GOPS w Zabrodziu, skierowanych do rodzin
dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją,
 wspieranie i rozwój instytucjonalnych form pomocy dzieciom i rodzinie,
szczególnie placówek wsparcia dziennego.
Głównym realizatorem niniejszego Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zabrodziu, działający we współpracy z Urzędem Gminy w Zabrodziu,
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrodziu, Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Zabrodziu, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Wyszkowie, Posterunkiem Policji w Zabrodziu, Gminnym Zespołem
Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie w Zabrodziu, placówkami oświatowymi,
Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Wyszkowie, związkami wyznaniowymi z terenu
gminy Zabrodzie, organizacjami pozarządowymi, Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Wyszkowie, kuratorami sądowymi i społecznymi oraz innymi instytucjami
i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu w 2014 celem zapewnienia
wsparcia rodzinie zatrudnił asystenta rodziny. Asystent rodziny współpracował
z 9 rodzinami; w tym z dwoma rodzinami: do 3-m-cy, z trzema rodzinami : powyżej
3 miesięcy do 12 miesięcy oraz jedyną rodziną : powyżej 1 roku. Na zatrudnienie
asystent rodziny wydatkowano kwotę 15 836,26zł z tego dotacja wyniosła 9 900,00zł
oraz środki własne gminy 5936,26zł. Zakupiono również licencję na oprogramowanie
wsparcia rodziny w kwocie 492,00zł.

IV.

Pozostała działalność ośrodka - dodatkowe formy wsparcia
realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zabrodziu.
1. VII edycja projektu systemowy POKL ,,Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych na wsi”

W 2014 roku zrealizowano zadania związane z realizacją VII edycji projektu
systemowego pod nazwą „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi ”,
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współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej.
Celem głównym projektu było zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia
osobom
zagrożonym
wykluczeniem
społecznym,
wykluczonym
oraz
dyskryminowanym na rynku pracy.
Natomiast cele szczegółowe to:
 podwyższenie statusu zawodowego i społecznego uczestników projektu
poprzez zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności
społecznych umożliwiających wejście na otwarty rynek pracy,
 wzmocnienie potencjału osobowościowego poprzez zwiększenie motywacji
do działania i uwierzenia we własne siły, wytworzenie w uczestnikach projektu
umiejętności interpersonalnych, wykształcenia nawyku odpowiedzialności,
systematyczności, samodyscypliny, dążenia do samodzielnej realizacji planów
życiowych.
Wsparciem została objęta grupa osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej, w wieku aktywności zawodowej, nie posiadająca zatrudnienia, o niskich
lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.
Projekt realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu w okresie
od stycznia do grudnia 2014r. W projekcie wzięło udział 11 uczestników, z którymi
podpisano kontrakty socjalne. Uczestnicy uzyskali wszechstronne wsparcie
z zastosowaniem instrumentów aktywnej
integracji społecznej i zawodowej.
Uczestników objęto poradnictwem socjalnym i wsparciem finansowym , wszyscy
przeszli szereg szkoleń i konsultacji m.in. indywidualne konsultacje z psychologiem,
doradcą zawodowym, trening umiejętności społecznych, warsztaty aktywnego
poszukiwania pracy. Nabyli również wiedze z zakresu zagadnień z prawa rodzinnego,
pracy i działalności gospodarczej.
Zgodnie z ich indywidualnymi oczekiwaniami przeszli kursy zawodowe, które
GOPS Zabrodzie powierzył do przeprowadzenia Zakładowi Doskonalenia
Zawodowego Centrum Kształcenia w Wyszkowie: spedycja i transport od podstaw
oraz kurs języka angielskiego - dla 1 osoby, rachunkowość od podstaw - pełna
księgowość - dla 1 osoby, tynkarz – tynki i gładzie gipsowe - dla 1 osoby, kucharz
małej gastronomi z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem - dla 1 osoby,
kosmetyczka - dla 2 osób, programista Java - dla 1 osoby, operator wózków
widłowych – dla 1 osoby, operator koparko-ładowarki typu III ( wszystkie typy ) - dla
1 osoby, kurs prawa jazdy kat C – dla 2 osób. W odniesieniu do kursów: prawa jazdy
kat C, operatora koparko-ładowarki oraz wózka widłowego każdy z uczestników
został przygotowany do egzaminów według wymagań określonych przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego, Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkoleń Operatorów
Maszyn oraz Dozór Techniczny.
Na realizację projektu wydatkowano kwotę
83 542,18zł w tym ze środków własnych gminy 8 772,03zł.
2. Wypoczynek zimowy - ferie zimowe.
Ferie

zimowe

w

Zakopanem

w

terminie

17.02.2014r.

–

26.02.2014r.

Dzieci z Gminy Zabrodzie w dniach od 17 do 26 lutego 2014 roku przebywały na
zimowisku w Zakopanem, którego głównym organizatorem był NSZZ RI ,,Solidarność"
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z siedzibą w Warszawie.
Zimowy wypoczynek, z którego skorzystało 7 dzieci w wieku 10-15 lat był finansowany
przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych
,,Solidarność", natomiast wkład własny rodziców wynosił 330 zł na 1 dziecko.
Transport dzieci do Zakopanego i z powrotem zapewniła gmina Zabrodzie. Dzieci
przebywały w pensjonacie „Halina" w malowniczej dzielnicy Zakopanego - Olcza.
Program zimowiska był bardzo urozmaicony. Dzieci m.in. uczestniczyły w wieczkach
autokarowych: do Murzasichle do Izby Regionalnej U Gąsienicy", zwiedzaniu
Zakopanego - Kaplicy na Jaszczurówce, Starego Kosciółka oraz Cmentarza na
Pęksowym Brzyzku, Sanktuarium na Krzeptówkach, Wielkiej Krokwi. Uczestnicy
koloni brali udział w atrakcyjnych wycieczkach pieszych min.; Spacer na Krupówki,
szlakiem turystycznym z Zębu na Gubałówkę oraz Buforowy Wierch. Wędrując
górskimi szlakami dzieci miały możliwość podziwiania pięknego krajobrazu górskiego
Tatr. Dzieci brały też udział w tradycyjnym kuligu saniami z pochodniami. W programie
był też pobyt w Aquaparku w Zakopanem oraz spotkanie z mistrzem świata w biegach
narciarskich z 1978 roku - Józefem Łuszczkiem. Uczestnicy zimowiska brali udział
w warsztatach: tanecznych z instruktorem tańca oraz z regionalnym artystą ludowym
rzeźbiarzem. Każdy dzień pobytu był urozmaicany spędzaniem wieczorów przy
ognisku z pieczeniem kiełbasek oraz szeroką paletą gier i zabaw na świeżym
powietrzu ( dzień Eskimosa, saneczkowanie) , zabawami na dyskotekach oraz grami
i zabawami świetlicowymi - karaoke, warsztaty rękodzieła, turnieje gier planszowych.
Z wypowiedzi dzieci wynika, iż zimowisko było dla nich wspaniałą przygodą. Wszyscy
wrócili wypoczęci i zadowoleni , pełni przeżytych emocji i niezapomnianych wrażeń.
Koordynatorem gminnym był pracownik socjalny GOPS.
3. Wypoczynek letni dzieci.
Kolonie letnie „Pogodne Lato”
– 19.08.2014r.

2013 – Gorzewo

w terminie 05.08.2014r.

Na kolonie letnie w formie 14 dniowego obozu wypoczynkowego organizowanego
przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku
zakwalifikowano 6-ro dzieci z gminy Zabrodzie. Wyjazd kolonijny był dofinansowany
ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego. Karty uczestnictwa GOPS
Zabrodzie otrzymał od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.
Zadaniem ośrodka była rekrutacja uczestników kolonii. Rekrutację przeprowadzono
wśród rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu przy
udziale gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrodziu.
Wyjazd dzieci był połączony z realizacją programu profilaktyczno-terapeutycznego.
Kolonie letnie w Ośrodku wypoczynkowym „Nowy Dworek” Świebodzin
w terminie 29.07.2014r. – 11.08.2014r.
Letni wypoczynek organizowany był NSZZ RI ,,Solidarność" z siedzibą w Warszawie.
Wkład własny rodziców wynosił 350 zł na 1 dziecko. Transport dzieci do Zakopanego
i z powrotem zapewniła gmina Zabrodzie. Z kolonii letnich skorzystało 10 dzieci
w wieku 8 - 16 lat. W programie kolonii letnich były m.in. wycieczki: autokarowe do
Berlina, Świebodzina, Paradyża, warsztaty taneczne, zajęcia sportowe, plażowanie
i kąpiele w jeziorze, dyskoteki, karaoke, konkursy zabawy.
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4. Wieloletni Program Wspierania Finansowego Gmin w Zakresie
Dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 20142020.
Czas realizacji: 2014 r.
Celem programu jest pomoc najuboższym mieszkańcom gminy Zabrodzie
w sfinansowaniu posiłku. Program zakłada dożywianie uczniów w szkołach
oraz dzieci w przedszkolach. Priorytetem są gorące posiłki. Ponadto program
pozwala sfinansować zasiłki celowe na zakup żywności, pomoc rzeczową
w formie żywności dla osób dorosłych i dzieci.
Rezultaty : pomoc uzyskało 220 osób:
 z posiłku 59 rodzin ( w tym 120 uczniów i dzieci w szkołach /
przedszkolach ),
 z zasiłku celowego na zakup żywności: 41 rodzin (141 osób
w rodzinach),
 świadczenie rzeczowe w formie artykułów żywnościowych 1 rodzina
(1 osoba w rodzinie).
Kwota dotacji: 64 000,00zł, w tym; świadczenia i dożywianie 64 000,00 zł
Wkład własny: 16 786,99zł, w tym świadczenia i dożywianie – 16 786,99zł
5. Wydatki na świadczenia rodzinne i pomoc społeczną wyniosły:
3 294 303,37zł (kwota z wkładem własnym do wyżej prezentowanych
projektów)

V. Wnioski
ANALIZA PORÓWNANWCZA DZIAŁAŃ GOPS W Zabrodziu ZA LATA 2013
i 2014r.

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w 2014 r. 521 osób skorzystało
z różnego rodzaju świadczeń realizowanych przez GOPS, co stanowi 8,94%
ogółu mieszkańców gminy. Jest to spadek w stosunku do 2013r o 88 osób.
W porównaniu do roku 2013, w 2014r zmniejszyły się nieznacznie wydatki na
świadczenia rodzinne oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Znacznemu zwiększeniu, tj. o 26 875,29zł uległa ogólna kwota w 2014 r. na
zasiłki celowe i okresowe, na co miało wpływ wypłata
4 zasiłków
w związku ze zdarzeniami losowymi. Na zasiłki stałe przeznaczono
110 798,05zł i jest to spadek w stosunku do 2013r. o 10 787,11 zł, natomiast na
składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano 14 836,67zł - wzrost
w stosunku do ub. roku o 412,02zł. Wydatki na zasiłki stałe i składki na
ubezpieczenie zdrowotne zostały poniesione wyłącznie w ramach dotacji
celowej. Ogólnemu zmniejszeniu uległy także wydatki na świadczenia pomocy
społecznej realizowane w ramach zadań własnych gminy o kwotę 23 917,60
zł. W 2014 r zwiększyły się wydatki na usługi opiekuńcze finansowane
w ramach zadań własnych gminy o kwotę 6 287,00zł z uwagi na wzrost ceny
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za 1 godzinę świadczonych usług. Wzrosły również wydatki poniesione na
opłaty za domy pomocy społecznej o kwotę 7 930,53zł w stosunku do 2013 r. ,
na co wpływ miała podwyżka kosztów utrzymania pensjonariuszy DPS – ów
oraz umieszczenie dodatkowej osoby w DPS.
Zmniejszeniu w stosunku do 2013r. o 29 370,91zł uległa również ogólna kwota
wydatkowana ze środków gminy w ramach programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” ze względu na spadek liczby dożywianych dzieci.
Lp.
1

2

3

4

5

6

8
9
10
11
12

13

14

15

Zadanie
Liczba osób korzystających z pomocy
Społecznej ( świadczenia pieniężne i
pomoc rzeczowa)
Liczba rodzin korzystających z
pomocy społecznej niezależnie od
formy ( wraz z praca socjalną)
Liczba osób korzystających ze
świadczeń
rodzinnych
Liczba osób korzystających ze
świadczeń
przyznanych w ramach zadań
własnych gminy
Liczba rodzin którym udzielono
pomocy w postaci czystej pracy
socjalnej
Kwota wydatkowanych środków na
realizację świadczeń rodzinnych oraz
świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
Kwota wydatkowana ze środków
własnych na zasiłki celowe i okresowe
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiłki stałe – dotacja
Kwota wydatkowana w ramach zadań
własnych gminy na zasiłki stałe
Kwota wydatkowana na świadczenia
pomocy społecznej ogółem
realizowane w ramach zadań własnych
gminy
Kwota wydatkowana na usługi
opiekuńcze w ramach zadań własnych
gminy
Kwota wydatkowana na Domy Pomocy
Społecznej w ramach zadań własnych
gminy
Kwota wydatkowana na realizację

2013

2014

287

235

187

184

591

618

287

235

36

49

2 141 711,50zł

2 129 613,09zł

21 238,71zł
14 424,65zł
120 798,05zł
0,00zł

48 114,00zł
14 836,67zł
110 010,94 zł
0,00zł

404 102,89zł

380 185,29zł

39 722,20zł

46 009,20zł

52 257,16zł

60 187,69zł

110 157,90zł

80 786,99zł
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16

17

programu „ Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”
Kwota wydatkowana na realizację
programu „ Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” ze środków
własnych gminy
Wsparcie rodziny – asystent rodziny

27 157,90zł

16 786,99zł

5 768,68zł

16 328,26zł

W okresie objętym sprawozdaniem ze świadczeń pieniężnych i rzeczowych
z pomocy społecznej skorzystało 235 osób z 135 rodzin (413 osób w rodzinie), co
stanowi 7,09% ogólnej liczby mieszkańców gminy (5 825). Udzielono również pomocy
w formie pracy socjalnej dla 173 rodzin ( 477 osób w rodzinie ), w tym wyłącznie
w postaci pracy socjalnej 49 rodzin (108 osób w rodzinie) co stanowi 1,85% do
ogólnej liczby mieszkańców .
Ze świadczeń rodzinnych w analogicznym okresie skorzystały 549 rodzin,
( 1922 osób w rodzinie) tj. 33,00 % ogółu mieszkańców gminy ) - pobierając
świadczenia dla 618 osób.
Ośrodek współpracował ze wszystkimi szkołami
na terenie gminy, organizując akcję dożywiania dzieci w szkołach oraz
współfinansując wycieczki szkolne dla dzieci i młodzieży. GOPS utrzymywał także
ścisły kontakt z Sądem Rejonowym w Wyszkowie Wydział Rodzinny i Nieletnich ,
kuratorami społecznymi i Policją oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Zabrodziu w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie, zaniedbań
wychowawczych w stosunku do dzieci. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej stale
współpracują z Domami Pomocy Społecznej oraz Placówką OpiekuńczoWychowawczą w Dębinkach. Działalność Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na ścisły związek z działalnością GOPS-u, gdzie
gromadzona jest wszelka dokumentacja, dotycząca kierowania osób uzależnionych od
alkoholu do poradni odwykowych. Poza pomocą finansową, pracownicy socjalni
ośrodka świadczyli pomoc w formie pracy socjalnej; na które składa się pomoc
w kompletowaniu dokumentów w sprawach ustalania stopnia niepełnosprawności,
kierowanie do Domów Pomocy Społecznej, pomoc prawna w sporządzaniu pozwów
o ustalanie alimentów, ojcostwa i załatwianiu innych spraw urzędowych, z którymi
mają problemy mieszkańcy gminy. Obserwuje się stałe zapotrzebowanie
mieszkańców gminy na różnorodną pomoc w załatwianiu ważnych spraw urzędowych
w takich instytucjach jak: PCPR, KRUS, ZUS, Urząd Skarbowy, Sądy Rodzinne.

VI. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest ocena zasobów
pomocy społecznej prowadzona na bieżąco przez Ośrodek, który gromadzi dane
dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców gminy
korzystających z pomocy oraz dane przekazywane przez inne podmioty, działające
w systemie pomocy społeczne, a także analiza zasobów Gminy Zabrodzie w sferze
socjalnej (kadrowych i instytucjonalnych).

W związku z powyższym GOPS w Zabrodziu określa następujące,
najważniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej :
1. podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy
społecznej poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy
społecznej,
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2. poszerzanie działań służących aktywizacji : społecznej, zawodowej,
zdrowotnej, edukacyjnej oraz zawodowej osób marginalizowanych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym, m. in. w oparciu o projekty
dofinansowywane z funduszy europejskich,
3. poszerzenie środowiskowego systemu wsparcia dla osób starszych poprzez
doskonalenie usług opiekuńczych,
4. wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji, głównie w zakresie
opieki i wychowywania dzieci,
5. podejmowanie działań w zakresie profilaktyki nadmiernego zadłużania osób
ubogich, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
6. rozpowszechnianie informacji na tematy działań podejmowanych na terenie
gminy w obszarze polityki społecznej, a także na temat placówek oraz
organizacji pozarządowych oferujących pomoc,
7. wypracowanie i wdrożenie nowych procedur współpracy służb, instytucji
i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Irena Dziarska- kierownik GOPS w Zabrodziu
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