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Z DZIAŁALNOŚCI
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 dobry start
 wspierania rodzin
 pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie
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WPROWADZENIE

Obowiązek przedstawienia rocznego sprawozdania z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach oraz potrzeb w zakresie pomocy
społecznej wynika z treści art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach
funkcjonuje, jako gminna jednostka organizacyjna pomocy społecznej, która na
poziomie lokalnym realizuje zadania skierowane na wsparcie i poprawę
warunków życia mieszkańców naszej gminy. Utworzenie i utrzymanie Ośrodka
jest zadaniem własnym gminy o charakterze obligatoryjnym. Działalność
Ośrodka w 2019 r. wpisała się w ramy lokalnej polityki społecznej i była zgodna
z realizacją głównych celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Sokolniki na lata 2014 – 2020 przyjęta uchwałą Nr XXIX/185/2013
Rady Gminy Sokolniki . Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka
organizacyjna

gminy

realizuje

zadania

własne

Gminy

o

charakterze

obowiązkowym i zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej . Gmina
realizując zadania

zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się

ustaleniami przekazanymi przez wojewodę. Ośrodek Pomocy Społecznej
wykonując zadania własne Gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się
ustaleniami Wójta.
Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w
wysiłkach zmierzających do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
osób i rodzin oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających
godności ludzkiej. Pomoc społeczna powinna dążyć do usamodzielniania osób i
rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Poszerzanie zakresu wsparcia oraz
pojawianie się nowych narzędzi w pracy socjalnej czyni ten proces bardziej
efektywnym.
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Wykonanie budżetu GOPS w Sokolnikach za 2019 r
650.323,85 zł

852 – POMOC SPOŁECZNA

Przeciwdziałanie przemocy 85205

981,04 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej 85213
7.623,30 zł


składka na ubezp. zdrowotne od 12 osób pobierających zasiłek stały

7.623,30 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 85214
45.053,19 zł




świadczenia społeczne
zasiłki celowe i celowe specjalne – 91 świadczeń
zasiłki okresowe – 46 świadczenia
opłata za pobyt w schronisku

27.100,00 zł
15.048,19 zł
0,00 zł

zakup usług – transport żywności dla 326 osób uprawnionych do pomocy
żywnościowej
85214 § 4300
2.905,00 zł

Zasiłki stałe


84.703,91 zł

wypłata 144 świadczeń dla 12 osób pobierających zasiłek stały 85216
84.703,91 zł

Ośrodki pomocy społecznej

308.276,72 zł



wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, umowami
zlecenia, kosztami podróży służbowych, odpisem na ZFŚS,szkolenia 292.157,01
( 4010+4110+4120+4170+4410+4440+4700+4040)



wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (3020)



zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środków czystości, artykułów biurowych
5.447,42 zł
zakup energii
1.495,66 zł







zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych, w tym m.in: obsługa informatyczna,
przegląd instalacji elektrycznej
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
różne opłaty i składki

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze




2.140,00 zł

611,00 zł
przesyłki pocztowe,
4.575,09 zł
1.625,54 zł
225,00 zł

110.385,52 zł

wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń,
odpisem na ZFŚS, ryczałtami na dojazdy
108.887,62 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020
1.305,00 zł
zakup usług zdr.
192,90 zł
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Usługi opiekuńcze są świadczone przez 3 opiekunki domowe (2.25 etatu) oraz
3 opiekunki na zlecenie i objętych tym świadczeniem zostało 16 osób.

Pomoc w zakresie dożywiania



22.623,51 zł

wydatki w ramach pięcioletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”dla 89 osób,
13.574,10 zł
wkład własny 40%
9.049,41 zł

Pozostała działalność


70.676,66 zł

zakup usług przez jst – za pobyt w domu opieki społecznej 3 mieszkańców
gminy
70.676,66 zł

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

51.937,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów

51.937,00 zł



inne formy pomocy dla uczniów – stypendia przyznane dla 37 dzieci
ze środków dotacji
ze środków własnych

51.937,00 zł
36.937,00 zł
15.000,00 zł

855 - RODZINA

6 .864.744,45 zł

Świadczenia wychowawcze

4.689.915,05 zł




wypłata świadczeń wychowawczych
koszty obsługi świadczeń wychowawczych

4.627.988,60 zł
61.926,45 zł

Zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzicielskie oraz
składki społeczne od świadczeń
1.884.560,65 zł
 świadczenia rodzinne
1.751.176,16 zł
zasiłki rodzinne – 638.289,54 zł. dla 512 osób,
dodatki z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – 83.430,16 zł. dla 19 osób,
dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka – 16.586,10 zł. dla 18 osób,
dodatek z tytułu samotnego wychowania – 36.979,82 zł. dla 10 osób,
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 21.933,22 zł. dla 19 osób,
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania –
47.237,14 zł dla 92 osób,
z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 52.057,86 zł. dla 56 osób,
zasiłek pielęgnacyjny – 203.381,10 zł. dla 92 osób,
świadczenie pielęgnacyjne – 307.102,00 zł. dla 18 osób,
specjalny zasiłek opiekuńczy – 31.000,00 zł. dla 6 osób,
świadczenie rodzicielskie – 116.326,53 zł. dla 19 osób,
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 50.000,00 zł. dla 50 osób,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 116.210,00 zł. dla 28 osób,
świadczenie rozpoczęcia roku szkolnego – 30.642,69 zł dla 24 osób.




składka na ubezp. społ. od świadczeń pielęgnacyjnych dla 18 osób

71.333,42 zł

koszty obsługi ustawy o świadczeniach rodzinnych

51.105,07 zł



składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń - specjalny zasiłek dla opiekuna - 6
osób
7.099,70 zł
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koszty obsługi ustawy o świadczeniach rodzinnych – opłaty od wydanej decyzji
(12 decyzji x30,00 zł)
360,00 zł
koszty obsługi ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
3.486,30 zł

Karta Dużej Rodziny 85503 ( zlec)

613,93 zł

Wspieranie rodziny 85504

252.874,49 zł

Asystent Rodziny




60.054,49 zł

wynagrodzenie asystenta rodziny łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, podróży
służbowych, odpisem na ZFŚS (1 etat), szkolenie
58.916,99 zł
usługi pozostałe
557,50 zł
różne opłaty i składki
580,00 zł

W ramach umowy asystent rodziny objął opieką 12 rodzin wymagających wsparcia z terenu
Gminy Sokolniki.

Dobry start 85504


wypłacone świadczenia społeczne



koszty obsługi świadczenia

192.820,00 zł
186.600,00 zł
6.220,00 zł

Rodziny zastępcze 85508


10.756,81zł

koszty utrzymania 4 dzieci w systemie pieczy zastępczej

10.756,81 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne
26.023,52 zł


składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych za 21 osób
26.023,52 zł



Karta duzej rodziny 613,93 zł

OGÓŁEM WYDATKI za 2019 r : 7. 567.005.30 zł
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Podział wydatków budżetowych w 2019 r
Ogólne wykonanie budżetu
- wydatki na świadczenia
- wydatki na funkcjonowanie
GOPS
Ogółem :

Kwota w 2019

% procent

6.715.240,37

88,7 %

851.764,93

11,3 %

7.567.005,30

100 %

Podział wydatków budżetowych w 2019 r ze względu na źródło finansowania
Podział
wydatków
budżetowych w 2019 r
- wydatki z budżetu państwa
- wydatki z budżetu gminy
Ogółem :

Kwota w 2019

% procent

7.076.380,63

93,5%

490.624,67

6,5 %

7.567.005,30

100 %

Zatrudnienie
Dział/stanowisko

Liczba osób zatrudnionych

Kierownik

1

- pracownicy socjalni terenowi

3

- pracownik

2

ds. Świadczeń Rodzinnych i

Funduszu Alimentacyjnego oraz 500+
Asystent rodziny

1

Opiekunki domowe

2

RAZEM :

9

6

W 2019 roku w GOPS w Sokolnikach zawarte było pięć umów zlecenie

na

usługi opiekuńcze, na opracowanie strony internetowej oraz umowa zlecenie z
pracownikiem GOPS na utrzymanie czystości w Ośrodku.
Stawiane pracownikom merytorycznym wymagania ustawowe w zakresie
posiadania kwalifikacji są ściśle przestrzegane. Pracownicy posiadają wymagane
wykształcenie oraz warunki umożliwiające podnoszenie kwalifikacji.

ILOŚĆ DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH WYDANYCH PRZEZ GOPS
W 2019 ROKU

Decyzje

administracyjne

według

Liczba wydanych decyzji

zadań

administracyjnych

- pomoc społeczna

214

- świadczenia rodzinne

442

- fundusz alimentacyjny

24

- świadczenie wychowawcze ( 500+)

596

Ogółem :

1276

Pomoc Społeczna
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Rodziny korzystają z pomocy społecznej z powodu trudnej sytuacji socjalnobytowej. Katalog powodów umożliwiających korzystanie z pomocy społecznej
został określony w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.
W 2019 roku prawo doświadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
przysługiwało

osobie

samotnie

gospodarującej,

której

dochód

nie

przekraczał kwoty 701 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby
samotnie gospodarującej" ,oraz osobie w rodzinie, w której dochód na osobę
nie przekraczał kwoty 528 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na
osobę w rodzinie"
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej od 1 października 2018 obowiązują następujące kwoty
kryteriów dochodowych z pomocy społecznej:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł,
b) dla osoby w rodzinie – 528 zł.
Kryteria dochodowe dla świadczeń z pomocy społecznej podlegają weryfikacji co
3 lata. Kolejna będzie miała zatem miejsce w 2021 r.
W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach udzielał
pomocy z następujących powodów:

Powody przyznawania pomocy społecznej w 2019 r., przez GOPS

Wyszczególnienie

Liczba rodzin w 2018 r Liczba rodzin w 2019 r

Ubóstwo

51

48

Bezrobocie

25

24

8

Niepełnosprawność

22

31

Długotrwała lub ciężka choroba

35

54

Alkoholizm

13

11

20

23

Przemoc w rodzinie

0

0

Bezdomność

2

0

Potrzeba ochrony macierzyństwa

21

28

4

3

Narkomania

0

0

Zdarzenie losowe

2

2

Bezradność

w

sprawach

opiekuńczo-wychowawczych

i

prowadzenia gosp. dom

Trudności w przystosowaniu do
życia po zwolnieniu z zakładu
karnego

Formy udzielonej pomocy społecznej w 2019 r
a) zasiłki z pomocy społecznej

Formy

udzielanej Liczba osób

Kwota wydatków

pomocy

Zasiłki stałe

12
9

84.703,91 ( dotacja)

Składki

na

ubezpieczenie

12

7.623,30 ( dotacja)

66

27.100,00

39

14.550,00

47

15.048,19

zdr.

opłacane od zasiłków
stałych
Zasiłki

celowe

udzielone na zakup :
żywności,

opału,

odzieży,

przyborów

szkolnych, leków, na
częściowe

pokrycie

kosztów

leczenia,

schronienie

,

sprawienie pogrzebu

Zasiłki

celowe

specjalne

Zasiłki okresowe

Usługi

opiekuńcze

przyznane

osobom

samotnym,

które

powodu
choroby
przyczyn

16

z

wieku,
lub

innych

wymagają
10

110.385,52

pomocy innych osób
Przyznanie prawa do
świadczeń

6

Pokrywane z NFZ

opieki

zdrowotnej ze środków
publicznych

b) realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem: 89 osoby w tym :
- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej : 41
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej : 35 ( w tym
posiłek w szkole bez wydawania decyzji – na wniosek dyrektora

1

dziecko)
- osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy
społecznej :15

Koszt programu

Środki własne

22.623,51

9.049,41 ( 40%)

Środki z dotacji
13.574,10
( 60%)

c) Domy pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym
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życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
W obliczu starzenia się społeczeństwa, coraz więcej osób wymaga pomocy
w formie umieszczenia w placówkach stacjonarnych. Jednak z uwagi na
ponoszenie odpłatności przez Gminę za mieszkańca przebywającego w domu
pomocy społecznej liczba osób kierowanych do placówek jest znacznie mniejsza
od istniejących potrzeb.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OSÓB UMIESZCZONYCH W DPS

Rok

Liczba osób

Liczba osób

Odpłatność

skierowanych

przebywających

gminy
Za pobyt w DPS
( w zł)

2017

0

1

20.849,26

2018

1

1

46.026,59

2019

1

3

70.676,66

Koszt odpłatności za jednego mieszkańca w DPS w skali roku, który pokrywany
był z budżetu Gminy w 2019 r. kształtował się od 1.978,24 zł do 2.564,16 zł
miesięcznie.
Średni koszt utrzymania osoby w DPS, wynosił w 2019 r. – 2. 201,03 zł
miesięcznie.
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Liczba osób przebywających w DPS w 2019 r. w stosunku do ubiegłego roku
wzrosła o 1 osobę oraz znacznie wzrosły koszty utrzymania.

Koszty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej w większości ponosi
Gmina. Mieszkańcy ponoszą odpłatność w kwocie 70% własnych dochodów.
Zaznaczyć należy, że ze względu na wysokie obciążenia finansowe, jakie ponosi
Gmina, Ośrodek kieruje do placówki jedynie te osoby, które w większości są
osobami samotnymi oraz w przypadku których brak jest możliwości zapewnienia
całodobowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Analiza osób i rodzin objętych pomocą materialną i socjalną
w latach 2018 - 2019
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna podejmuje
działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz
ich integracji ze środowiskiem.
Na dzień 31.12.2018 r. w gminie

Sokolniki zamieszkiwało 5057 osób

(dane UG) W roku 2019 pomocą społeczną objętych zostało 110 rodzin.
W rodzinach tych było 279 osób, co stanowi 5 % ogółu ludności gminy
Sokolniki.
Liczba osób i rodzin objętych pomocą materialną i socjalną w latach
2018-2019

Rok

Liczba osób

Liczba rodzin

2018

137

92

2019

163

110
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Powody przyznania pomocy w latach 2018- 2019

Powód

trudnej Liczba rodzin w 2018 r Liczba rodzin w 2019 r

sytuacji
- ubóstwo

51

48

- bezdomność

2

0

21

28

- bezrobocie

25

24

- niepełnosprawność

22

31

- długotrwała lub ciężka

35

54

20

23

- przemoc w rodzinie

0

0

- alkoholizm

13

11

- narkomania

0

0

6

3

0

2

-

potrzeba

ochrony

macierzyństwa w tym :
* wielodzietność

choroba
-

bezradność

w

sprawach opiekuńczo wychowawczych

-

trudności

przystosowaniu

w
do

życia po opuszczeniu
zakładu karnego
- zdarzenia losowe

14

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika ,że podobnie jak w roku
2018 największą trudnością życiową klientów pomocy społecznej było ubóstwo a
w 2019 r długotrwała choroba.
Skutkiem pozostawania w ubóstwie jest rozpad więzi rodzinnych, zaburzenie w
sferze pełnienia ról społecznych a więc zaburzenie funkcjonowania rodziny.
Korzystające z pomocy społecznej GOPS osoby i rodziny posiadają niskie
kwalifikacje zawodowe, często są to osoby długotrwale bezrobotne, bez stałego
źródła dochodu, które pracują dorywczo.
Bezrobocie obniża standard życia , powoduje utratę poczucia godności i
rezygnacje z własnych aspiracji.

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim, obywatelom UE, jeżeli
zamieszkują i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, co
najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym
otrzymują świadczenia rodzinne oraz cudzoziemcom posiadającym status
uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w RP. Ustawa o świadczeniach
rodzinnych wprowadza następujące rodzaje świadczeń:
Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych
W 2019 roku wysokość zasiłku rodzinnego wynosiła miesięcznie:
- 95,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 124,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18
roku życia;
- 135,00zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24
roku życia.
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Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
- opiekunowi faktycznemu dziecka;
- osobie uczącej się.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:
- do 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia
21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w
szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
- dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
- osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie;
- pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku
rodzinnego na własne dziecko;
- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone
świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
ojciec dziecka jest nieznany;
powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z
rodziców zostało oddalone;
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członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za
granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej.
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo
dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00zł. W przypadku gdy
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczenie o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo
dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00zł

Liczba osób i kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych w 2019 r.

Zasiłek rodzinny
Zasiłek

rodzinny

na

dziecko

w wieku

do

ukończenia 5 roku życia

Liczba osób 2019

Kwota wypłacona 2019

149

155.241,72

(95,00 zł)
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Zasiłek

rodzinny

na

dziecko w wieku powyżej
5 roku życia do ukończenia

310

439.824,78

26

43.223,04

487

638.289,54

18 roku życia (124,00 zł)
Zasiłek

rodzinny

na

dziecko w wieku powyżej
18

roku

życia

do

ukończenia 24 roku życia
(135,00 zł)
OGÓŁEM:

Do 31 grudnia 2019 r., świadczenia rodzinne wypłacono 339 rodzinom.

Ogólna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła: 1.518.639,63.zł

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

Informacja o kwotach wypłaconych dodatków do zasiłku rodzinnego w 2019

Rodzaj dodatku do ZR

Kwota ( zł)

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego ( 400 zł)
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83.430,16

16.586,10

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka( 1000 zł)
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania

36.979,82

dziecka (193 i 273 zł)
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji

21.933,22

dziecka ( 90 i 110 zł)
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

30.642,69

(100 zł)
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w
47.237,14

szkole poza miejscem zamieszkania ( 69,00
dojazd i 113,00 zł zamieszkanie)
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w

52.057,86

rodzinie wielodzietnej ( 95 zł)
RAZEM:

288.866,99

Informacja o ilości przyjętych wniosków przez GOPS w 2018-2019 r

Rodzaj wniosku

Liczba

Liczba

wniosków w

wniosków w

2018 r

2019 r

- wnioski o zasiłek rodzinny

383

339

- wnioski o zasiłek pielęgnacyjny

48

92

- wnioski o świadczenie pielęgnacyjne

17

18

19

- wnioski o jednorazową zapomogę z

41

46

0

0

8

6

- wnioski o świadczenie rodzicielskie

13

19

- wnioski o świadczenia z funduszu

35

19

tytułu urodzenia dziecka
- wnioski o zasiłek dla opiekuna
-

wnioski

o

specjalny

zasiłek

opiekuńczy

alimentacyjnego

Liczba osób i kwota wypłaconych jednorazowych zasiłków z tytułu
urodzenia dziecka w latach 2018- 2019 ( kryterium do tzw. Becikowego
1922,00)
Rok

Kwota ( zł)

Liczba osób

2018

45 000

45

2019

46 000

46

Świadczenia opiekuńcze
Rodzaj świadczenia opiekuńczego

Przysługująca Kwota ( zł)

-zasiłek pielęgnacyjny ( na częściowe

w kwocie od 1 listopada 2018

pokrycie wydatków osoby niezdolnej

r184,42 zł a od 1 listopada 2019

do samodzielnej egzystencji)

215,84

- świadczenie pielęgnacyjne ( z tytułu

1.830,00 zł

rezygnacji z zatrudnienia dla osoby
która sprawuje opiekę nad osobą ze
znacznym

stopniem

niepełnosprawności - dzieckiem)
- specjalny zasiłek opiekuńczy (z

620

tytułu rezygnacji z zatrudnienia dla
osoby która sprawuje opiekę nad
20

osobą

ze

znacznym

niepełnosprawności

–

stopniem
osobom

dorosłą)
- zasiłek dla opiekunów ( przysługuje

620

osobom, które w 2013 roku pobierały
SZO bez rezygnacji z zatrudnienia)

Liczba osób i kwota wypłaconych świadczeń w 2019
Rodzaj świadczenia

Liczba osób

Wartość wypłaconych

2019

świadczeń ( zł)

- zasiłek pielęgnacyjny

92

203.381,10

- świadczenie

18

307.102,00

6

31.000,00

- zasiłek dla opiekunów

0

0

RAZEM :

116

541.483,10

pielęgnacyjne
- specjalny zasiłek
opiekuńczy

Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 r :
 matce,
 ojcu (w przypadku wykorzystania świadczenia rodzicielskiego przez matkę
przez okres co najmniej 14 tygodniu)
 opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą
się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o
przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka do
ukończenia przez dziecko 7 roku życia
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 rodzinie zastępczej (za wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej) w
przypadku objęcia opieką dziecka do ukończenia przez dziecko 7 roku
życia
Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 3 miesięcy od
dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka
przysposobionego od miesiąca objęcia dziecka opieką. W przypadku
złożenia wniosku po terminie prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala
się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł
miesięcznie.
Okres przysługiwania świadczenia rodzicielskiego:
 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym
porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego
dziecka;
 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym
porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką
pięciorga i więcej dzieci. Brak kryterium dochodowego.
Informacja dotycząca wypłaty świadczenia rodzicielskiego 2019 r.
Liczba osób

Kwota ( zł)
19

116.326,53
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Świadczenie „ za życiem”
Od 1 stycznia 2017 r., przysługuje jednorazowe świadczenie z tytułu
urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem
albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.
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, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w
wysokości 4000 zł. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu
dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez
względu na dochód.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w
terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po
terminie pozostawia się bez rozpoznania. Przyznanie jednorazowego
świadczenia następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej w
terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Rozpatrzenie wniosku i
wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.
Aby

otrzymać

świadczenie

za

życiem

należy

okazać

się

zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym 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.
Informacja dotycząca wypłaty świadczenia za życiem w 2019 r.

Liczba osób

Kwota ( zł)
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1

4.000,00

Świadczenie wychowawcze ( 500+)

Od 1 kwietnia 2016 r. w GOPS Sokolniki realizowany jest Program Rodzina
500+, który gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci.
Od dnia 1 lipca 2019 wprowadzono nowe kryteria

otrzymania świadczenia

500 +, które obecnie przysługuje również rodzicom posiadającym jedno dziecko .
Ponadto od dnia 1 lipca 2019 pod uwagę nie jest brane kryterium dochodowe.
Również od lipca 2019 r został zniesiony obowiązek rozstrzygania o przyznaniu
świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej.
Właściwy organ wysyła wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres e-mail
informację potwierdzającą przyznanie świadczenia , w przypadku braku e -maila
osoba zainteresowana może odebrać potwierdzenie przyznania świadczenia
papierowo z GOPS.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)
przyjmowane są przez cały rok. Wnioski klienci składać mogą osobiście w
GOPS, jak również poprzez jeden z serwisów – Platforma Usług
Elektronicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych, portal Empati@,
ePUAP lub za pośrednictwem bankowości internetowej.

Rodzaj świadczenia

Wydatki na świadczenia

Liczba

rodzin

którym

przyznano świadczenie
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Świadczenie
wychowawcze

4.627.988,60

596 rodzin

Liczba świadczeń 9260

897 dzieci

Obsługa 61.926,45

Decyzje administracyjne

Liczba decyzji w 2018

Liczba decyzji w 2019

dotyczące 500+
- decyzje administracyjne
przyznające

świadczenie

477

wychowawcze

578 dla 596 rodzin ( 18 dec.
wydał wojewoda)

- decyzje administracyjne
odmowne na świadczenie
wychowawcze

z

przekroczenia

kryterium

21

3
( zbieg uprawnień)

dochodowego

Fundusz Alimentacyjny
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.
W takich okolicznościach państwo zastępczo wypłaca osobom uprawnionym
świadczenia pieniężne w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym. nie więcej
jednak niż 500 zł na dziecko. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania
funduszu alimentacyjnego wynosi 800,00 zł.
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Działaniami

zmierzającymi

do

zwiększenia

odpowiedzialności

osób

zobowiązanych do alimentacji objętych było 18 dłużników przebywających na
terenie Gminy Sokolniki w 2019 roku, wobec których zgodnie z ustawą
prowadzone jest postępowanie.

Informacja dotycząca liczby osób i kwoty świadczeń
z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach 2017-2019
Rok

Ilość świadczeń

Kwota(zł)

Liczba osób
(dzieci)

2017

336

168.710,00

41

2018

402

147.935,00

35

2019

336572

116.210,00
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Działania podjęte przez GOPS wobec dłużników alimentacyjnych w 2019 r.
Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w
ustawie z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub
prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika
alimentacyjnego.
W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wobec 18 dłużników z
gminy Sokolniki odzyskano kwotę 40.678,01 zł (kwota zwrotów wraz z
odsetkami):
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 same zwroty kwota 23.668,74 zł ( z tego 60 % 14.201,29 do budżety
państwa)
 odsetki 17.009,27 zł ( do budżetu państwa)
 dochód własny gminy Sokolniki kwota 9.467,45 zł ( 40 % od kwoty
23.668,74)

Rodzaj

podjętego

działania

wobec

Liczba działań

dłużników
- wezwania na wywiad alimentacyjny
-

przeprowadzone

18

wywiady

alimentacyjne i odebrane oświadczenia

6

majątkowe
-

wnioski

do

PUP

o

aktywizację

zawodową
-

zobowiązanie

dłużników

do

zarejestrowania się w PUP

1

1

- wnioski do innych gmin o podjęcie
działań

wobec

zamieszkujących

dłużników
na

terenie

nie
gminy

10

Sokolniki
- wnioski do Komorników o przyłączenie
gminy Sokolniki do egzekucji sądowej
wobec dłużników
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0

- wnioski do Wydziału Komunikacji
o udzielenie informacji o posiadaniu

0

prawa jazdy
- spłaty całego zadłużenia z tytułu
wypłaconych św z FA
- liczba decyzji wydanych przez GOPS
na FA
- wnioski z art. 209 Kk do Prokuratury o
ściganie
-

zawiadomienia

alimentacyjnych

0

20

1

dłużników
o przyznaniu

17

świadczenia z FA
- liczba informacji przekazana do BIG
Info monitor, KRD, Rejestr dłużników
ERIF

Karta Dużej Rodziny
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36

Od 16 czerwca 2014 roku wszedł w życie rządowy program dla rodzin
wielodzietnych na podstawie którego wydawana jest Karta Dużej Rodziny .
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin
wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu
oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
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.
Informacja o KDR za 2018 r.
W okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. wydaliśmy 40 kart dla 7 rodzin a w
okresie od 1.01.2019r. do 31.12.2019 r. wydaliśmy 177 kart dla 82 rodzin.
Wzrost w liczbie wydanych KDR w 2019 r w stosunku do 2018 r wynika ze
zmiany od pierwszego stycznia 2019 przepisu , że wszyscy rodzice którzy
kiedykolwiek wychowywali troje lub więcej dzieci mogą korzystać z ulg
wynikających z KDR.
Dobry Start

Od 1 lipca 2018 r. ogłoszono nowe świadczenie – „Dobry start”.
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Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko – bez
względu na dochody rodziców.
Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynający rok szkolny dzieci do
ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole
otrzymują je do ukończenia 24 roku życia.
Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) i wydanym w
związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w
sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
(Dz. U. poz. 1061), od 1 lipca 2018 r składano wnioski o przyznanie świadczenia
drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez
ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez
bankowość elektroniczną. Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu
świadczenia wychowawczego (500+).
Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” były
przyjmowane w formie tradycyjnej (papierowej) w GOPS w Sokolnikach.

Informacja o świadczeniu Dobry Start w 2019
Świadczenie

Wydatki na

Liczba rodzin

Dobry Start

świadczenia

którym przyznano

Liczba dzieci

świadczenie

300,00 zł

192.820,00

423

622

Wspieranie rodziny – Asystent Rodziny
Głównym zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodzin w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny ma za
zadanie pełnić rolę mediatora, pełnomocnika oraz doradcy, a także
30

aktywizować i wspierać rodzinę. Podejmuje działania prowadzące do
zmiany relacji w rodzinie, motywuje do chęci dokonania tej zmiany i
budowania poczucia wartości członków rodziny. Praca z rodziną polega
także na przygotowaniu jej do prawidłowego wypełniania ról społecznych
odpowiednich do wieku oraz aktywizacji w celu podnoszenia kwalifikacji
i podejmowania zatrudnienia. Praca z rodziną odbywa się za jej zgodą i z
jej aktywnym zaangażowaniem w proces realizacji założonego planu.
Najczęściej plan taki obejmuje:
 naukę umiejętności zarządzania środkami finansowymi i umiejętność
planowania wydatków,
 naukę umiejętności przygotowania posiłków w oparciu o zbilansowaną
dietę, odpowiednią dla osób w różnym wieku,
 wyuczenie umiejętności opieki nad dziećmi, komunikacji bez użycia
przemocy, organizacji czasu wolnego i budowania zdrowych relacji,
 nauka umiejętności zarządzania czasem, rozwoju umiejętności, identyfikacji
potrzeb oraz oczekiwań.

Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny w 2019 r.

Ilość rodzin

Ilość osób w rodzinach
12

Ilość dzieci w rodzinach

44

24

Ilość rodzin i ich sytuacja
Sytuacja w rodzinie

Ilość rodzin

- uzależnienia

6

31

- przemoc domowa, wielodzietność

6

- problemy op.-wychowawcze

12

- trudna sytuacja mieszkaniowa

4

Od 2015 r. asystenci rodziny zajmują się nową kategorią rodzin tj.
rodzinami, z którymi współpracują na podstawie postanowienia sądu, a
praca z takimi rodzinami podlega określonym zasadom. W 2019 roku
realizowano pracę z 2 takimi rodzinami.

Asystent rodziny podejmuje następujące działania:
Działania pośrednie – działania podejmowane na rzecz klienta/rodziny, w
których klient nie bierze udziału bezpośrednio np. współpraca asystenta z
kuratorem sądowym, pracownikiem socjalnym, umawianie wizyt u specjalistów,
kontakt ze szkołą/przedszkolem, itp.
Działania bezpośrednie – działania wykonywane przy udziela klienta np.
wspólne gotowanie, planowanie budżetu domowego, załatwienia spraw w
urzędzie przy obecności klienta, rozmowy dotyczące metod wychowawczych, itp.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w 2019 roku
1.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności
od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W 2019 roku
odbyło się 11 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w skład którego
wchodzą przedstawicie następujących służb:
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- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach
- Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
- Szkoła Podstawowa w Pichlicach
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Sokolnikach
- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w
sprawach rodzinnych
Sądu Rejonowego w Wieluniu
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap w Sokolnikach
2.

Liczba posiedzeń Zespołu: 11
3.

Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskiej karty” - 8

 Liczba rodzin, wobec których wszczęto procedurę „Niebieskiej karty”- 8
 Liczba rodzin, wobec których wypełniono formularz „Niebieskiej Karty”
w trakcie trwania procedury - 8
 Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska karta” przez pracowników
socjalnych – 3
 Liczba

wypełnionych

formularzy

„Niebieska

karta”

przez

funkcjonariuszy KPP w Wieruszowie – 5
 Liczba zakończonych procedur „Niebieskiej karty” – 7 w tym:
 w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego
przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w
rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy – 7
 w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania
działań
4. Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta - A” wg. miejsca
zamieszkania osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie:
 Miasto – 0
 Wieś - 8
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5. Liczba osób wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc
w rodzinie będących pod wpływem alkoholu:
 Kobiet –0
 Mężczyzn – 8
 Nieletnich – 0
6. Liczba powołanych grup roboczych - 0
 liczba osób objętych pomocą zespołu interdyscyplinarnego i grup
roboczych – 22 w tym:
 kobiety – 7
 mężczyźni – 8
 dzieci –7
7. Liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy na terenie
Gminy Sokolniki :
 Przemoc fizyczna - 7
 Przemoc psychiczna - 1
 Przemoc seksualna – 0
 Przemoc ekonomiczna – 0
 Przemoc innego rodzaju – 0

8. Rezultaty pracy grup roboczych w indywidualnych sprawach
(np. wniosek do sądu/prokuratury):
 W

ramach

realizacji

procedury,

w

przypadku

odnotowania

niepokojących sygnałów dotyczących sytuacji małoletnich dzieci w
rodzinach dotkniętych zjawiskiem przemocy, grupy robocze korzystały
z możliwości konsultacji z kuratorem zawodowym oraz ewentualnego
skorzystania z narzędzia w postaci wniosku do sądu o wgląd w sytuację
dziecka.
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 W przypadku odnotowania, że problemem towarzyszącym stosowaniu
przemocy wobec najbliższych jest problem alkoholowy każdorazowo
zwracano się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych o przeprowadzenie rozmowy z osobą nadużywającą
alkoholu celem zachowania przez nią abstynencji i zachęcenia do walki
z nałogiem poprzez podjęcie leczenia.
Pomoc żywnościowa
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Pomoc

Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2019.
Za dystrybucję żywności w Programie jest odpowiedzialny jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach.
Żywność jest wydawana na podstawie oświadczenia do otrzymania
pomocy żywnościowej wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sokolnikach.
Należy podkreślić, że zgodnie z treścią Programu Operacyjnego
Pomocą Żywnościową (PO PŻ) mogą zostać objęte osoby i rodziny
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
Żywność była wydawana jest w formie paczek żywnościowych w
okresie od miesiąca listopada 2018 r. do czerwca 2019 r.
Kryterium dochodowe określone jest każdorazowo w Wytycznych
Instytucji Zarządzającej i w Podprogramie na rok 2018/2019 wynosi:
 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
 1056 zł dla osoby w rodzinie.
Z pomocy żywnościowej w 2019 r., skorzystało łącznie 326 osób z terenu gminy
Sokolniki :
 179 kobiet
 147 mężczyzn

35

Wydano ogółem 1941 paczek żywnościowych , które stanowiły 18 ton 926 kg
żywności .
Łączna wartość produktów 89.022,17
zł z budżetu gminy Sokolniki na obsługę zadania – transport, rozładunek
żywności wydatkowano kwotę 3.400,00 zł.

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach w związku
z trudnymi warunkami lokalowymi ( brak możliwości dostosowania do
potrzeb organizacyjnych) zwraca się z prośbą o zmianę lokalową, która
pozwoli na lepszą

i efektywniejszą pracę przede wszystkim na rzecz

mieszkańców korzystających z naszej pomocy.
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