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Wprowadzenie 
  

 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie funkcjonuje 

jako gminna jednostka organizacyjna pomocy społecznej, która na poziomie 

lokalnym realizuje zadania skierowane na wsparcie i poprawę warunków życia 

osób najbardziej potrzebujących.  

 Realizacja polityki społecznej w gminie Krotoszyn jest oparta na 

długofalowym planowaniu. Planowane działania mają na celu osiągnięcie 

trwałej zmiany społecznej zgodnie z przyjętymi priorytetami.  

 Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej, kierownik ośrodka 

pomocy społecznej składa coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka i 

przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Natomiast zgodnie art. 

179 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

sprawozdanie z realizacji zadań dotyczących wspierania rodziny należy złożyć 

do końca marca. Sprawozdanie niniejsze, ze względu na komplementarny 

zakres informacji wynikających ze spełnienia obydwu powołanych wyżej 

obowiązków sprawozdawczych, prezentuje te informacje łącznie.
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I. Informacje wstępne. 

 

1. Realizacja zdań ustawowych. 

 

 Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie jest diagnozowanie i 

zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin wymagających pomocy, 

organizowanie wynikających z tego rozpoznania zadań w celu doprowadzenia do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Głównym zadaniem MGOPS w roku sprawozdawczym była realizacja zadań z zakresu 

pomocy społecznej, a w szczególności: 

 prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji oraz wypłata zasiłków stałych, 

okresowych, celowych i specjalnych celowych; 

 kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu; 

 zapewnienie pomocy w formie posiłku; 

 opłacanie składek emerytalnych, rentowych i zdrowotnych za osoby korzystające z 

pomocy i kwalifikowanie do w/w świadczeń; 

 potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych; 

 wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki; 

 świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi; 

 świadczenie pracy socjalnej;  

 poradnictwo specjalistyczne; 

 pomoc osobom bezdomnym poprzez wszechstronną i wielopłaszczyznową pomoc w 

zakresie udzielenia schronienia, posiłku i zabezpieczenia podstawowych potrzeb 

życiowych; 

 udzielenie pomocy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych 

bądź sytuacji kryzysowych; 

 realizacja zadań i wytycznych zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Krotoszyn na lata 2014-2020. 

Poza w/w działaniami MGOPS realizował także inne zadania, w tym: 

 przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, 

pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów; 

 prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych; 

 przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłku 

szkolnego i stypendium szkolnego; 

 przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych; 

 realizację projektu systemowego w partnerstwie pn. „Razem z Tobą Będę Sobą” w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z EFS; 

 prowadzenie obsługi administracyjno - technicznej Interdyscyplinarnego Zespołu ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

 wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -

wychowawczych w ramach systemu pieczy zastępczej. 
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2. Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki. 

 

Podstawowym aktem prawnym, w oparciu, o który Ośrodek realizuje swoje zadania, jest 

ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 182, z 

późn. zm.; obecnie Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.). Innymi obowiązującymi aktami 

prawnymi w szczególności są:  

 ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2013 r., poz. 1442; obecnie Dz. U. z 2015 r., poz. 121 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027, z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 

2005 r., nr 180, poz. 1493 późn. zm.); 

 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011 r. 

nr 231 poz., 1375); 

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 966 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1456 z późn. zm.; obecnie Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.); 

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

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. 

U. z 2014 r., poz. 567); 

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2575 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2013, poz.674, z późn. zm.; obecnie Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. 

zm.); 

 Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020; 

 Uchwała Nr 142 Rady Ministrów z 21 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020. 
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3. System wsparcia przez MGOPS w Krotoszynie 
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II. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań ustawowych. 
 

1. Źródła finansowania w 2014 r. 

Wzorem lat ubiegłych wydatki Ośrodka w roku 2014 finansowane były z różnych źródeł:  

 z budżetu państwa na zadania zlecone – w kwocie  11.153.741,27 zł; 

 z budżetu państwa na zadania własne gminy – w kwocie 2.536.310,77 zł; 

 z budżetu gminy – 4.745.128,60 zł, w tym wkład własny realizacji projektu „Razem 

z Tobą Będę Sobą” – 27.000,01 zł; 

 ze środków Unii Europejskiej (EFS) – w kwocie 67.893,54 zł 

Udział procentowy źródeł finansowania wydatków MGOPS w roku 2014 wykazuje na 

dominującą rolę budżetu państwa, co ilustruje wykres poniżej.  

 

 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

 

Szczegółową strukturę wydatków poniesionych przez Ośrodek w stosunku do posiadanego 

planu przestawiają poniższe tabele. 
 

Plan wydatków i jego wykonanie na dzień  31-12-2014 r. w poszczególnych działach. 

 

Lp. Dział Wyszczególnienie 
Plan wydatków na 

2014 r. 

Wykonanie na dz.  

31-12-2014 r. 

% Wykonania  

w stosunku do planu 

1. 851 Ochrona zdrowia 5 390,00 5 390,00 100,00% 

2. 852 Pomoc społeczna 18 309 624,00 17 870 704,42 97,60% 

3. 853 
Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 
104 567,00 94 893,55 90,75% 

4. 854 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
541 127,00 532 086,21 98,33% 

RAZEM: 18 960 708,00 18 503 074,18 97,59% 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

 

 

60,28% 
13,71% 

25,65% 

0,36% 

Udział % źródeł finansowania 

Budżet państwa

Dofinansowanie zadań
własnych ze środków budżetu
państwa

Budżet gminy

Budżet UE
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Plan finansowy wydatków na dzień 31-12-2014 r. i jego wykonanie  

w poszczególnych działach, rozdziałach. 

 

Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie 

Plan 

wydatków na 

2014 r. 

Wykonanie  

w 2014 r. 

% 

wykonania 

w stosunku 

do planu 

1. 851 85195 

Pozostała działalność - koszty obsługi 

wydawania decyzji potwierdzających prawo 

do świadczenia opieki zdrowotnej 

świadczeniobiorcom innym niż 

ubezpieczeni, spełniającym kryterium 

dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

5 390,00 5 390,00 100,00% 

2. 852 85202 

Domy pomocy społecznej - odpłatność za 

pobyt w domach pomocy społecznej 

ponoszona przez gminę 

1 300 494,00 1 290 977,23 99,27% 

3. 852 85204 

Rodziny zastępcze - odpłatność za pobyt 

dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych ponoszone 

przez gminę 

79 000,00 78 448,25 99,30% 

4. 852 85205 

Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie - koszty obsługi 

Zespołu Interdyscyplinarnego 

6 350,00 4 322,13 68,07% 

5. 852 85206 

Wspieranie rodziny - wydatki na wspieranie 

rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, m. in. na asystentów 

rodziny 

88 479,00 60 604,20 68,50% 

6. 852 85212 

Świadczenia rodzinne z dodatkami, 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego  

11 108 245,00 10 848 850,49 97,66% 

7. 852 85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz 

niektóre świadczenia rodzinne 

92 436,00 90 078,34 97,45% 

8. 852 85214 
Zasiłki celowe i pomoc w naturze, 

sprawienie pogrzebu oraz zasiłki okresowe  
1 482 593,00 1 412 760,25 95,29% 

9. 852 85215 
Dodatki mieszkaniowe, dodatki 

energetyczne 
1 155 853,00 1 136 428,64 98,32% 

10. 852 85216 Zasiłki stałe 629 829,00 627 913,04 99,70% 

11. 852 85219 

Ośrodki pomocy społecznej - koszty 

utrzymania Ośrodka oraz wynagrodzenie za 

sprawowanie opieki wypłacane w wysokości 

ustalonej przez sąd 

1 597 554,00 1 573 567,36 98,50% 

12. 852 85295 

Pozostała działalność - koszty obsługi 

Noclegowni, wydatki związane z realizacją 

programu "Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania", prac społecznie użytecznych, z 

ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 

Dużej Rodziny, realizacją rządowego 

programu wspierania osób uprawnionych do 

świadczenia pielęgnacyjnego 

768 791,00 746 754,49 97,13% 

13. 853 85395 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej - realizacja programu "Razem z 

Tobą Będę Sobą" 

104 567,00 94 893,55 90,75% 

14. 854 85415 

Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc 

materialna dla uczniów: wypłata stypendiów 

i zasiłków socjalnych 

541 127,00 532 086,21 98,33% 

RAZEM: 18 960 708,00 18 503 074,18 97,59% 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 
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2. Obszary wydatków ze względu na źródła finansowania i rodzaj zadań 

 

2.1. Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (§ 2010) 
 

Plan finansowy wydatków i jego wykonanie na dzień 31-12-2014 r. w zakresie zadań zleconych. 

 

Lp. Rodzaj Zadania 
Plan wydatków 

na 2014 r. 

Wykonanie  

w 2014 r. 

% Wykonania 

w stosunku do 

planu 

1 2 3 4 5 

1. 

Koszty obsługi wydawania decyzji potwierdzających 

prawo do świadczenia opieki zdrowotnej 

świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, 

spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 

ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

5 390,00 5 390,00 100,00% 

2. 

Świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne, dodatki do 

zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, 

świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

się dziecka 

8 686 726,00 8 551 624,61 98,44% 

3. 
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

opłacane za klientów  
330 295,00 300 095,86 90,86% 

4. Koszt obsługi świadczeń rodzinnych  304 031,00 243 277,06 80,02% 

5. Fundusz Alimentacyjny 1 660 000,00 1 655 789,87 99,75% 

6. Koszt obsługi Funduszu Alimentacyjnego 52 926,00 49 673,69 93,85% 

7. 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne  
37 116,00 36 434,08 98,16% 

8. Dodatek energetyczny 29 701,00 12 152,00 40,91% 

9. 

Wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi 

prawnemu przez sąd opiekuńczy za sprawowanie 

opieki 

3 000,00 3 000,00 100,00% 

10. 

Wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 

2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, realizacja 

rządowego programu wspierania osób uprawnionych 

do świadczenia pielęgnacyjnego  

300 723,00 296 304,10 98,53% 

RAZEM: 11 409 908,00 11 153 741,27 97,75% 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

 

2.2. Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) 

 
Plan finansowy wydatków i jego wykonanie na dzień 31-12-2014 r.  

w zakresie zadań własnych dofinansowanych z dotacji celowej. 

 

Lp. Rodzaj Zadania 
Plan wydatków  

na 2014 r. 

Wykonanie  

w 2014 r. 

% 

Wykonania 

w stosunku 

do planu 

1 2 3 4 5 

1. 

Wspieranie rodziny - wydatki na wspieranie rodziny, 

zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m. in. 

na asystentów rodziny 

27 039,00 27 039,00 100,00% 
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2. 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej                                                                    

55 320,00 53 644,26 96,97% 

3. Zasiłki okresowe 1 068 393,00 1 008 819,64 94,42% 

4. Zasiłki stałe 614 829,00 614 829,00 100,00% 

5. 
Ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia 

osobowe z pochodnymi 
186 510,00 186 510,00 100,00% 

6. Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 219 800,00 219 800,00 100,00% 

7. 
Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i 

zasiłków szkolnych 
432 901,00 425 668,87 98,33% 

RAZEM: 2 604 792,00 2 536 310,77 97,37% 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

 

2.3. Wydatki finansowane z środków własnych gminy 
 

Plan finansowy wydatków i jego wykonanie na dzień 31-12-2014 r. w zakresie zadań własnych. 

 

Lp. Rodzaj Zadania 
Plan wydatków 

na 2014 r. 

Wykonanie  

na dz.  

31-12-2014 r. 

% 

Wykonania 

w stosunku 

do planu 

1 2 3 4 5 

1. 
Domy pomocy społecznej - odpłatność za pobyt w 

domach pomocy społecznej ponoszona przez gminę 
1 300 494,00 1 290 977,23 99,27% 

2. 

Rodziny zastępcze - odpłatność za pobyt dzieci w 

rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych ponoszone przez gminę 

79 000,00 78 448,25 99,30% 

3. 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie - koszty obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego 
6 350,00 4 322,13 68,07% 

4. 

Wspieranie rodziny - wydatki na wspieranie rodziny, 

zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, m. in. na 

asystentów rodziny 

61 440,00 33 565,20 54,63% 

5. 

Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń 

z Funduszu Alimentacyjnego, opłacania składek na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

74 267,00 48 389,40 65,16% 

6. 
Zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz sprawienie 

pogrzebu 
414 200,00 403 940,61 97,52% 

7. Dodatki mieszkaniowe 1 126 152,00 1 124 276,64 99,83% 

8. Zasiłki stałe 15 000,00 13 084,04 87,23% 

9. 

Ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia osobowe, 

dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, bieżące 

zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług 

remontowych, usług pozostałych, opłaty za telefon, 

czynsz, podróże krajowe służbowe, odpis na ZFŚS, 

szkolenia pracowników, zakupy inwestycyjne 

1 408 044,00 1 384 057,36 98,30% 

10. 

Pozostała działalność - koszty obsługi Noclegowni, 

wydatki związane z realizacją programu "Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania", prac społecznie użytecznych 

248 268,00 230 650,39 92,90% 

11. 
Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna 

dla uczniów: wypłata stypendiów i zasiłków socjalnych 
108 226,00 106 417,34 98,33% 

RAZEM: 4 841 441,00 4 718 128,59 97,45% 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 
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2.4. Wydatki finansowane w ramach projektu pn. „Razem z Tobą Będę Sobą". 

 
Plan finansowy wydatków i jego wykonanie na dzień 31-12-2014 r.  

w ramach projektu pn. "Razem z Tobą Będę Sobą". 

 

Lp. Rodzaj Zadania 
Plan wydatków 

na 2014 r. 

Wykonanie  

w 2014 r. 

% 

Wykonania 

w stosunku 

do planu 

1 2 3 4 5 

1. 
 Dofinansowanie projektu „Razem z Tobą Będę 

Sobą" 
77 503,00 67 893,54 87,60% 

2. 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zasiłki 

celowe przyznane w ramach programu systemowego w 

partnerstwie „Razem z Tobą Będę Sobą" – wkład własny 

gminy 

27 064,00 27 000,01 99,76% 

RAZEM: 104 567,00 94 893,55 90,75% 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

 

 

III. Realizacja dochodów w 2014 r. 

 

MGOPS uzyskuje dochody własne, które przekazywane są do budżetu gminy, oraz 

dochody związane z realizacją zadań zleconych rozliczane z urzędem administracji 

państwowej, które przekazywane są do budżetu państwa.  

W roku 2014 uzyskano dochody w łącznej kwocie: 476.713,26 zł. 
 

Wykonane dochody związane z realizacją zadań na dzień 31-12-2014 r. 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Klasyfikacja 

budżetowa 

Plan na  

2014 r. 

Wykonanie  

w 2014 r. 

1. 

Domy pomocy społecznej - wpływy z różnych opłat za pobyt 

w domach pomocy społecznej przekazane na dochody własne 

gminy 

852.85202.0970. 300,00 300,00 

2. 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z różnych 

opłat - koszty upomnienia przekazane na dochody budżetu 

państwa i budżetu gminy 

852.85212.0690. 100,00 70,00 

3. 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego - odsetki od nienależnie 

pobranych świadczeń w ramach zadań zleconych przekazane 

na dochody budżetu państwa 

852.85212.0920. 9 500,00 8 817,95 

4. 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego - odsetki od Funduszu 

Alimentacyjnego w ramach zadań zleconych przekazane na 

dochody budżetu państwa 

852.85212.0920. 45 000,00 71 864,49 

5. 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwroty świadczeń 

nienależnie pobranych w ramach zadań zleconych przekazane 

na dochody budżetu państwa 

852.85212.0970. 40 062,00 35 562,72 

6. 

Zaliczka alimentacyjna - kwoty zwrócone przez dłużników 

alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek 

alimentacyjnych w latach 2004 r. do 2008 r.- przekazane na 

dochody budżetu państwa - 50% wpływów 

852.85212.0970. 15 000,00 9 868,30 

7. 

Zaliczka alimentacyjna - kwoty zwrócone przez dłużników 

alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek 

alimentacyjnych w latach 2004 r. do 2008 r.- przekazane na 

852.85212.0970. 0,00 9 868,30 
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dochody własne gminy - 50% wpływów 

8. 

Fundusz alimentacyjny - kwoty zwrócone przez dłużników 

alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z FA 

przekazane na dochody budżetu państwa - 60% wpływów  

852.85212.0980. 224 900,00 140 715,77 

9. 

Fundusz alimentacyjny - kwoty zwrócone przez dłużników 

alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z FA 

przekazane na dochody własne gminy dłużnika - 20% 

wpływów 

852.85212.0980. 0,00 78 228,84 

10. 

Fundusz alimentacyjny - kwoty zwrócone przez dłużników 

alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z FA 

przekazane na dochody własne gminy wierzyciela - 20% 

wpływów 

852.85212.0980. 0,00 15 581,67 

11. 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 

niektóre świadczenia rodzinne - wpływy z tytułu zwrotu 

składek zdrowotnych z lat ubiegłych przekazane na dochody 

budżetu państwa 

852.85213.0970. 70,00 66,86 

12. 

Zasiłki okresowe - wpływy z tytułu zwrotów świadczeń 

nienależnie pobranych w latach ubiegłych przekazane na 

dochody budżetu państwa 

852.85214.0970 1 600,00 1 497,50 

13. 
Dodatki mieszkaniowe - wpływy z opłaty skarbowej 

przekazane na dochody własne gminy 
852.85215.0410. 110,00 110,00 

14. 
Ośrodki pomocy społecznej - pozostałe odsetki przekazane na 

dochody własne gminy 
852.85219.0920. 11 680,00 11 674,70 

15. 
Ośrodki pomocy społecznej - wpływy z różnych opłat 

przekazane na dochody własne gminy 
852.85219.0970. 1 400,00 1 358,28 

16. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływ z odpłatności za 

specjalistyczne usługi opiekuńcze przekazane na dochody 

budżetu państwa 

852.85228.0830. 18 000,00 22 824,16 

17. 
Usługi opiekuńcze - wpływ z odpłatności przekazane na 

dochody własne gminy 
852.85228.0830. 70 000,00 68 043,72 

18. 
Pozostała działalność - odpłatność za pobyt w Noclegowni 

przekazane na dochody własne gminy 
852.85295.0830. 500,00 260,00 

RAZEM: 438 222,00 476 713,26 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

 

 

IV. Zadania realizowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. 
 

Wśród form pomocy udzielanej przez tutejszy Ośrodek w 2014 r. należy wyróżnić: 

 świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny 

zasiłek celowy, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki 

przyznane przez sąd; 

 świadczenia niepieniężne: sprawienie pogrzebu, wieloletni program „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania”, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszona odpłatność, świadczenia opieki 

zdrowotnej, opłacanie składek zdrowotnych, praca socjalna, kontrakt socjalny, 

poradnictwo specjalistyczne, działania na rzecz bezdomnych. 

 

1. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej. 

 

 Czynnikami, które stanowią ryzyko marginalizacji i wykluczenia są problemy rodzin 

powodujące konieczność ubiegania się o pomoc społeczną. Powody te czy też okoliczności 

przyznawania pomocy można pogrupować w kilka kategorii, mianowicie:  

 stan zdrowia – niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba; 

 potrzebę ochrony dziecka i rodziny – sieroctwo, przemoc w rodzinie, konieczność 

ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych; 



MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
             ul. Kobylińska 10A, 63-700 Krotoszyn  

 
 

 

11 

 

 trudności w przystosowaniu i integracji – opuszczenie placówek opiekuńczo-

wychowawczych, zakładów karnych, bezdomność, pozostawanie bez pracy; 

 uzależnienia – alkoholizm, narkomania; 

 sytuacje nagłe i nieprzewidywalne – zdarzenia losowe, sytuacja kryzysowa, klęska 

żywiołowa lub ekologiczna. 

Tabela poniżej przedstawia zdiagnozowane powody trudności życiowych rodzin 

uzasadniających przyznanie pomocy w 2014 r. w porównaniu z 2013 r. 
 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

2013 rok 2014 rok 

Liczba 

rodzin /osób 

Liczba osób 

w rodzinach 

Liczba 

rodzin /osób 

Liczba osób 

w rodzinach 

Ubóstwo 804 2 394 680 1 505 

Bezrobocie 572 1 698 493 1 231 

Niepełnosprawność 231 579 241 532 

Długotrwała lub ciężka choroba 190 488 135 295 

Alkoholizm 116 151 103 103 

Przemoc w rodzinie 34 82 13 49 

Bezdomność 31 31 31 31 

Trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego 
22 40 13 13 

Sytuacja kryzysowa 18 41 29 85 

Narkomania 14 14 18 18 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

10 47 27 129 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 2 6 3 13 

Zdarzenie losowe 2 3 2 10 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

 

 W większości pomoc osobom lub rodzinom objętym świadczeniami pomocy społecznej 

związane było z wystąpieniem jednocześnie wielu, złożonych problemów. 

 W czasie długofalowej pracy z rodziną daje się zauważyć, że postrzeganie problemów 

rodziny ulega zmianie z uwagi np.:  

 na rozwiązanie głównego problemu,  

 ujawnienie się nowych trudnych sytuacji.  

 Warto zwrócić uwagę, że wskazanie problemu podstawowego może być trudne a przy 

pierwszym kontakcie z rodziną nawet niemożliwe, wobec trudności złożonej sytuacji.  

 W praktyce w przypadku świadczeń pomocy społecznej zawsze mamy do czynienia z 

ubóstwem w rodzinie i innymi współistniejącymi okolicznościami i problemami.  

 Pomoc społeczna zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej jest instytucją 

polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

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

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Rodzaj, forma i rozmiar 

świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy 

a potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli 

odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Ponadto osoby i 

rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w 

rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. 

 Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: 
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 osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj.: 542 zł; 

 osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie tj.: 456 zł; 

 rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na 

osobę w rodzinie tj.: 456 zł. 

 

2. Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2013 r. i 2014 r. 

 

Lp. Wyszczególnienie 

2013 rok 2014 rok 

Liczba 

rodzin 

/osób 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

/osób 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

1. 

Rodziny ogółem, w tym o liczbie osób: 1 031 3 102 877 2 573 

1 236 236 226 226 

2 221 442 167 334 

3 185 555 156 468 

4 179 716 161 644 

5 131 655 123 615 

6 i więcej 79 498 44 286 

1.1. 

w tym (z Lp. 1) rodziny z dziećmi ogółem, o 

liczbie dzieci: 
483 1 985 393 1 602 

1 162 478 129 364 

2 151 598 113 432 

3 118 582 104 514 

4 36 212 34 205 

5 11 72 8 45 

6 2 15 3 23 

7 i więcej 3 28 2 19 

2. 

Rodziny niepełne ogółem, w tym: 175 472 122 352 

o liczbie dzieci 1 85 170 45 90 

o liczbie dzieci 2 63 189 54 162 

o liczbie dzieci 3 24 96 18 72 

o liczbie dzieci 4 i więcej 3 17 5 28 

3. 

Rodziny emerytów i rencistów ogółem, w 

tym o liczbie osób: 
81 138 69 92 

1 51 51 55 55 

2 15 30 10 20 

3 8 24 2 6 

4 i więcej 7 33 2 11 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

 Wśród obejmowanych pomocą środowisk w roku 2014 największą grupę  stanowiły 

rodziny z dziećmi – 44,81%, rodziny niepełne stanowiły około 13,91%, natomiast 

środowiska emerytów i rencistów stanowiły 7,87% korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej. 
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3. Świadczenia i usługi pomocy społecznej. 

 

3.1. Świadczenia pieniężne realizowane w 2014 r. przez MGOPS w Krotoszynie 

 

 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych 

 Zasiłki stałe to zadanie własne o charakterze obligatoryjnym. Świadczenie jest 

przeznaczone dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności 

do pracy, jeżeli ich dochód (i dochód na osobę w rodzinie) nie przekracza kryterium 

dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Kryterium dla osoby samotnej 

wynosi 542 zł, dla osoby w rodzinie 456 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 529 

zł i nie ma charakteru uznaniowego, ale jest ściśle uzależniona od posiadanego dochodu.  W 

2014 r. przyznano zasiłki stałe 146 osobom, łącznie wypłacono 1 446 świadczeń na kwotę 

627.913 zł.  

 

Forma pomocy 

2013 ROK 2014 ROK 

Liczba 

osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

w zł 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

w zł 

Zasiłki stałe, w tym: 151 1 467 641 770 146 1 446 627 913 

dla osoby samotnie 

gospodarującej 
119 1 185 571 229 119 1 221 568 371 

dla osoby pozostającej w 

rodzinie 
32 282 70 541 27 225 59 542 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

 

 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych 

 Zasiłki okresowe to zadanie własne, dofinansowane ze środków budżetu państwa. 

Świadczenie przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium 

dochodowego, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 

bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego.  

Zasiłki okresowe przyznano 419 osobom, wypłacono 3.259 świadczeń na kwotę 1.008.820 

zł, przeciętny zasiłek okresowy wyniósł 309,55 zł. 

 

Forma pomocy 

2013 ROK 2014 ROK 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

w zł 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

w zł 

Zasiłki okresowe, w tym  

z powodu: 
459 3 212 1 085 455 419 3 259 1 008 820 

bezrobocia 423 3 041 1 037 341 386 3 083 962 698 

długotrwałej choroby 7 32 7 779 9 53 14 436 

niepełnosprawności 14 95 22 379 15 86 22 674 

z innego powodu 15 44 17 956 9 37 9 012 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 
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 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i pomoc w naturze 

 Zasiłki celowe i pomoc w naturze to zadanie własne o charakterze obowiązkowym. 

Zasiłki celowe przyznawane są w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych w 

szczególności na: pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, 

opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw 

w mieszkaniu. Zasiłek celowy może być przyznawany również osobie lub rodzinie, która 

poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być 

przyznany specjalny zasiłek celowy który nie podlega zwrotowi. 

Pomoc w naturze w 2014 roku przyznana została w formie: 

 pościeli,  

 środków chemicznych,  

 paczek gwizdkowych, 

 węgla z dowozem do miejsca zamieszkania 

 bonów towarowych uprawniających do odbioru produktów żywnościowych w 

sklepach. 

W 2014 r. Ośrodek wypłacił 950 świadczeń w formie zasiłków celowych oraz udzielił 496 

świadczeń w formie pomocy w naturze, na łączną kwotę 421.560,82 zł.  
 

 Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznawane 

przez sąd 

 Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest 

przez sąd i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości realizacją orzeczenia sądu, 

to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o 

postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem 

prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej. Przedmiotowe wynagrodzenie Ośrodek wypłaca się w wysokości 

ustalonej przez sąd.  

 W 2014 r. Ośrodek wypłacił ze środków na zadania zlecone 3.000,00 zł trzem prawnym 

opiekunom. 

 

Forma pomocy 

2013 ROK 2014 ROK 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń  

w zł 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

 w zł 

Wynagrodzenie należne 

opiekunowi za sprawowanie opieki 

prawnej przyznane jest przez sąd 
3 36 3 000 3 36 3 000 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

 

3.2. Świadczenia niepieniężne realizowane w 2014 r. przez MGOPS w Krotoszynie 

 

 Sprawienie pogrzebu 

Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. 

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem 

zmarłego i dotyczy osób, które nie posiadają rodziny, która mogłaby dokonać pochówku 

zmarłego. Zasady sprawienia pogrzebu i zwrot kosztów poniesionych z tego tytułu przez 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie odbywa się na zasadach 

określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 czerwca 2014 r. 

w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i określenie zasad zwrotu 

poniesionych kosztów, która zastąpiła Uchwałę Nr XXV/197/2004 Rady Miejskiej w 
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Krotoszynie z dnia 28 października 2004 r. 

W 2014 r. Ośrodek pokrył koszty pogrzebu dla 3 osób na łączną kwotę 9.379,80 zł. 
 
 Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020  

 Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i 

młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i 

ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w 

podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: 

 wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze 

obowiązkowym, 

 ograniczenia zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 

dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

uczniów oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym 

wieku, chorych lub niepełnosprawnych, 

 poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, 

 poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 

 kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.  

Zasady realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 

zostały określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w uchwale 

Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz.1024). 

Z kolei szczegółowe warunki realizacji „Programu……….” na terenie miasta i Gminy 

Krotoszyn zostały ustalone w: 

 uchwale Nr XLV/381/2014 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 stycznia 2014 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 

lata 2014-2020; 

 uchwale Nr XLV/382/2014 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 stycznia 2014 r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (zmieniono uchwałą Nr. 

XLVI/392/2014 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 lutego 2014 r.);    

 uchwale Nr XLV/383/2014 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 stycznia 2014 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 

albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim  programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

W 2014 r. na wniosek Burmistrza Krotoszyna Wojewoda Wielkopolski przyznał na ww. 

Program dotację w wysokości 219.800 zł.  Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z 

budżetu państwa w ramach Programu było zagwarantowanie udziału środków własnych 

gminy w kwocie nie niższej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania, co zostało 

spełnione. 

 Ze środków przekazanych przez Wojewodę oraz środków własnych gminy w ramach 

Programu udzielono wsparcia w szczególności:  

 dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 
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 osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach, w szczególności 

osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym  

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  

 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie w 2014 r. realizował 

program Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2014 r. przy pomocy jednostek 

organizacyjnych gminy Krotoszyn, placówek i instytucji, które posiadają bazę żywieniową 

lub odpowiednie warunki do wydawania produktów żywnościowych.  

Osoby dorosłe w ramach „Programu……….” dożywiane były w oparciu o umowę zawartą 

na okres jednego roku z firmą wyłonioną w drodze przeprowadzonego przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. 

 
Realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2014 

 

Rodzaj pomocy 
Liczba osób objętych 

programem 

Liczba 

posiłków 

Całodzienne wyżywienie w żłobkach, przedszkolach, 

szkołach, w tym: 
16 1 486 

dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 10 904 

uczniowie 6 582 

osoby dorosłe 0 0 

Pełny obiad, w tym: 89 8 008 

dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 68 5 449 

uczniowie 21 2 559 

osoby dorosłe 0 0 

Jednego dania gorącego, w tym: 569 78 066 

dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 69 6 967 

uczniowie 371 51 736 

osoby dorosłe 129 19 363 

Razem 674 87 560 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

  

 Posiłki w 2014 r. przygotowano dla 674 osób w 45 placówkach prowadzących 

dożywianie, z tego w 23 szkołach, 21 przedszkolach. Średni koszt posiłku wyniósł 4,79 zł. 

Na tę formę pomocy wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 420.553,00 zł, z 

czego środki własne gminy stanowiła kwota 200.753,00 zł (47,74%), a dotacja celowa 

219.800,00 zł (52,26%). 

 

 Opłacanie składek zdrowotnych  

 Ośrodek w 2014 r. opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne ze środków pomocy 

społecznej na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych za osoby: 

 Pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

 pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub pobierające dodatek do zasiłku 

rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania; 

 pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy; 
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 pobierające zasiłek dla opiekuna; 

 bezrobotne, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z którymi zawarto kontrakt socjalny.  

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby: 
Liczba opłaconych 

składek 

Koszt opłaconych 

składek 

pobierające zasiłek stały 1 331 53 644,26 

pobierające świadczenie pielęgnacyjne 402 26 596,39 

pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 97 4 468,90 

pobierające zasiłek dla opiekuna 121 5 368,79 

bezrobotne, z którymi zawarto kontrakt socjalny 25 1 190,25 

RAZEM: 1 976 91 268,59 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

 

 Świadczenia opieki zdrowotnej 

 Ośrodek w 2014 r. prowadził postępowania w sprawie ustalenia uprawnień do 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie art. 2, 

art. 7 art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych.  

 Do tych świadczeń zdrowotnych na zasadach takich samych jak osoby ubezpieczone, za 

które opłacane są składki, mają osoby nieubezpieczone, które są obywatelami polskimi i 

zamieszkują w Polsce, a ich dochody nie przekraczają kryterium dochodowego. 

 Dokumentami niezbędnymi do wydania decyzji o prawie do bezpłatnych świadczeń 

zdrowotnych osobom nie ubezpieczonym jest: 

 potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego; 

 potwierdzenie miejsca zamieszkiwania na terenie Polski; 

 rodzinny wywiad środowiskowy, w którym między innymi pracownik socjalny 

potwierdzi, iż nie istnieje dysproporcja pomiędzy udokumentowaną wysokością 

dochodu osoby nie ubezpieczonej, a jej sytuacją majątkową; 

 potwierdzenie dochodów poniżej kryterium dochodowego. 

 Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje przez okres 90 

dni chyba, że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem 

zdrowotnym lub nastąpi zmiana jej sytuacji finansowej Jeżeli istnieje konieczność dalszego 

leczenia, dłuższego niż 90 dni  może zostać wydana kolejna decyzja.  

 W 2014 r. wydano 79 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a koszt obsługi wyniósł 5.390,00 zł 

sfinansowany w ramach zadania zleconego. 
 

 Usługi opiekuńcze  

 Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania to świadczenie niepieniężne z 

pomocy społecznej przyznawane osobom wymagającym pomocy innych osób, obejmujące 

wsparcie w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą 

przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

 Celem usług opiekuńczych jest umożliwienie funkcjonowania w swoim środowisku 

zamieszkania osobom, które doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych i 

niezbędnych potrzeb i w związku z tym wymagają pomocy innych osób.  Organizacja 

świadczenia usług zakłada możliwie jak najwyższe zaangażowanie osoby objętej usługami 

w wykonywanie poszczególnych czynności (charakter wspierająco - aktywizujący usługi, a 

nie wyręczający) oraz ścisłą współpracę w realizacji usług z najbliższym otoczeniem tej 

osoby, zgodnie z zasadą pomocniczości. 

 Usługi opiekuńcze są organizowane i świadczone przez Gminę Krotoszyn na jej terenie 
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i dla jej mieszkańców i stanowią zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej o 

charakterze obowiązkowym. Realizacja usług opiekuńczych odbywa się w miejscu 

zamieszkania osoby objętej usługami. 

 Pomocą w formie usług opiekuńczych w 2014 r. objęto osoby samotne, które z powodu 

wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, a były jej pozbawione 

mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości, a także osoby w rodzinie, 

gdy wymagały pomocy innych osób, a rodzina nie zapewniła tej pomocy z uzasadnionych 

przyczyn. 

 Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony był od stanu zdrowia osoby starszej, 

jej sytuacji rodzinnej i materialnej, sprawności psychofizycznej, jak również możliwości 

wsparcia i udzielenia pomocy ze strony rodziny i środowiska.  

 Szczegółowe zasady odpłatności za usługi opiekuńcze określa Uchwała Nr 

XXII/172/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie 

ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, zwolnień od opłat oraz trybu pobierania opłat. 

 Usługami opiekuńczymi w 2014 r. objęto 54 osoby, łącznie wykonano 13.283 godzin, 

przy czym odpłatność maksymalna tj. 100% w 2014 r. wynosiła 11,50 zł za godzinę. 

 

Forma pomocy 

2013 ROK 2014 ROK 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń  

w zł 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń  

w zł 

Usługi opiekuńcze 59 15 042 172 983,00 54 13 283 152 754,50 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, czyli dla osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia 

psychotyczne), upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne zakłócenia czynności 

psychicznych, a osoba ta wymaga pomocy i opieki w środowisku domowym.  

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania chorego 

przez wykwalifikowany personel. Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić 

do zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, 

poprawę jakości życia, nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku 

rodzinno - społecznym. 

 Osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych zobowiązane są do 

ponoszenia odpłatności za ich świadczenie. W przypadku, gdy dochód osoby lub na osobę w 

rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone 

są nieodpłatnie. W pozostałych przypadkach wysokość odpłatności ustalana jest na 

podstawie tabeli zawartej w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 

2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598 

ze zm.). 

 Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2014 r. objęto 14 osób, łącznie wykonano 

12.706 godzin, przy czym odpłatność maksymalna tj. 100% w 2014 r. wynosiła 16,00 zł za 

godzinę. 
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Forma pomocy 

2013 ROK 2014 ROK 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń w 

zł 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń w 

zł 

Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
16 12 580 201 280,00 14 12 706 203 296,00 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

 

 W 2014 r. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze realizował podmiot 

wyłoniony w wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji 

zadania publicznego pn. Wykonywanie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn 

w latach 2014-2018. 

 

 Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu  
 Powyższa forma wsparcia adresowana jest dla osób wymagających całodobowej opieki 

z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie 

funkcjonować w codziennym życiu i dla których niewystarczająca jest pomoc w formie 

usług opiekuńczych. Zadanie to realizowano poprzez kwalifikowanie, kierowanie, ustalanie 

i pokrywanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.  

Pobyt w domu pomocy jest odpłatny w wysokości średniego miesięcznego kosztu 

utrzymania w domu ogłaszanego corocznie przez właściwego terytorialnie starostę. 

 Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy są kolejno: 

 mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku 

osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% 

tego dochodu; 

 małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z zawartą umową; 

 w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu 

pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium; 

 w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 

300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu 

pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie; 

 gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w 

wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej 

a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane. 

 Gmina i inne osoby nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu 

ponosi pełną odpłatność.  

Tabela poniższa przedstawia ilość osób, świadczeń oraz wielkość poniesionych wydatków 

gminy związanych z pobytem w domach pomocy społecznej. 

 

Rok 
Liczba osób przebywających w 

domach pomocy społecznej 
Liczba świadczeń 

Kwota odpłatności gminy  

 

2013 63 502 1 096 421,74 

2014 75 652 1 290 977,23 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 
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W 2014 r. pokrywano koszty pobytu za skierowanych po 2004 r. mieszkańców Miasta i 

Gminy Krotoszyn w następujących domach pomocy społecznej: 

 

Lp. Typ domu pomocy społecznej  Miejscowość 

2014 rok 

Liczba Kwota  

(w pełnych zł) osób świadczeń 

1. 

Dom Pomocy Społecznej dla osób w 

podeszłym wieku, przewlekle somatycznie 

chorych 

Baszków 32 270 587 121 

2. 
Dom Pomocy Społecznej dla osób 

przewlekle somatycznie chorych 
Chumiętki 10 70 

104 559 

3. 
Dom Pomocy Społecznej dla osób w 

podeszłym wieku 
Leszno 5 53 

90 241 

4. Dom Pomocy Społecznej Milicz 8 69 92 576 

5. 

Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych 

obojga płci, przewlekle somatycznie chorych 

oraz przewlekle psychicznie chorych, których 

stan zdrowia nie wymaga leczenia 

szpitalnego, a uzasadnia konieczność 

zapewnienia stałej opieki 

Pleszew 2 24 

62 950 

6. Dom Pomocy Społecznej Psary 2 24 48 964 

7. Dom Pomocy Społecznej Skęczniew 2 24 54 383 

8. 
Dom Pomocy Społecznej dla osób 

przewlekle psychicznie chorych  
Więckowice 1 12 

15 870 

9. Dom Pomocy Społecznej Zakrzew 2 13 33 052 

10. 
Dom Pomocy Społecznej dla osób 

przewlekle psychicznie chorych  
Kochłowy 1 12 

26 444 

11. Dom Pomocy Społecznej Zduny 1 12 35 033 

12. Dom Pomocy Społecznej Odolanów 3 21 43 255 

13. 
Dom Pomocy Społecznej dla osób 

przewlekle psychicznie chorych 
Fabianów 1 11 

27 085 

14. 
Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie 
Zimnowoda 2 12 

27 006 

15. Dom Pomocy Społecznej Kobyla Góra 1 12 26 511 

16. 
Dom Pomocy Społecznej dla kobiet 

przewlekle psychicznie chorych. 
Rogowo 1 12 

13 720 

17. Dom Pomocy Społecznej Łężeczki 1 1 2 207 

Razem 75 652 1 290 977 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

 

 Praca socjalna 

 Pomoc w formie pracy socjalnej należy do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym i nie jest uzależniona od posiadanego przez osobę lub rodzinę dochodu. 

Praca socjalna w ustawie o pomocy społecznej jest określona - jako działalności zawodowa 

mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 

funkcjonowania w środowisku poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz 

tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Można ją zdefiniować - jako sztukę, naukę 

i zawód, która pomaga ludziom rozwiązywać problemy osobiste, grupowe (zwłaszcza 

rodzinne) oraz zbiorowe.  

 Praca socjalna obejmuje zarówno bezpośrednią pracę z osobami potrzebującymi, jak i 

działania instytucjonalne i administracyjne, poprzez które możliwe staje się 

urzeczywistnienie pożądanych celów socjalnych. Tak rozumiana praca socjalna nie jest 
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jednorazowym świadczeniem, ale pewnym procesem, który wymaga metodycznego sposobu 

postępowania. Klient wówczas nie otrzymuje jednostkowej pomocy, ale otwiera się przed 

nim możliwość zmian uwarunkowanych procesem rozwoju. Prowadzona praca socjalna 

pozwala poprawić, usprawnić, uaktywnić funkcjonowanie jednostek, rodzin w 

poszczególnych sferach życiowych, przede wszystkim:  

 zawodowej 

 dochodowej  

 rodzinnej 

 zdrowotnej  

 mieszkaniowej.  

  W 2014 r. tą formą pomocy objęto 520 rodzin.  

 

Rodziny korzystające z pomocy w formie pracy socjalnej w latach 2013 – 2014 
 

Forma pomocy 

2013 ROK 2014 ROK 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób  w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób   

w rodzinach 

Praca socjalna 530 1 292 520 1 271 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

 

 

 Kontrakt socjalny 

 Jednym z nadrzędnych celów pomocy społecznej jest aktywizacja świadczeniobiorców. 

Pokonanie trudnych sytuacji życiowych jest możliwe dzięki współdziałaniu beneficjentów z 

instytucjami udzielającymi wsparcia. Wyrazem tej współpracy jest kontrakt socjalny, czyli 

sprecyzowana w sposób jasny i zrozumiany umowa między pracownikiem socjalnym a 

klientem/ klientami, określająca problem, cele jak również role osób zaangażowanych w 

proces tworzenia kontraktu.  

Kontrakt socjalny: 

 służy jasnemu, precyzyjnemu sformułowaniu celów ogólnych dotyczących zmiany;  

 jest narzędziem pozwalającym na maksymalne zmobilizowanie osoby lub osób 

zainteresowanych rozwiązaniem problemów (np. przez ograniczenia czasowe 

narzucone przez umowę);  

 jest narzędziem stosowanym w trakcie procesu pracy;  

 umożliwia dokonanie oceny osiągniętych zmian, jakie zaszły;  

 odwołuje się do odpowiedzialności klienta, którego traktuje się jako osobę dorosłą 

zdolną podejmować samodzielnie dotyczące jej decyzje;  

 precyzuje wzajemne oczekiwania i wymagania oraz ustanawiając zakres 

podejmowanej pracy, daje poczucie bezpieczeństwa zarówno klientowi jak i 

pracownikowi socjalnemu;   

 zawiera ograniczenia czasowe, które w efekcie wymuszają mobilizacje tak klienta 

jak i pracownika socjalnego.  

 W 2014 r. kontrakty socjalne zawierane były na okoliczność rozwiązania określonej 

sytuacji życiowych osób/rodzin, w tym głównie dotyczących: 

 aktywizacji zawodowej poprzez: nabycie umiejętności poszukiwania pracy, podjęcie 

zatrudnienia, podniesienie kwalifikacji zawodowych, pozyskanie statusu osoby 

bezrobotnej;  

 podjęcia leczenia odwykowego, utrzymywania abstynencji;  

 pozyskania świadczeń z zabezpieczenia społecznego;  

 bezdomności; 
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 podniesienia standardu zajmowanego lokalu.  

 Konsekwencją odmowy zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymanie jego 

postanowień może być odmowa udzielenia świadczeń z pomocy społecznej, ograniczenie 

ich wysokości lub zamiana na formę niepieniężną, co dodatkowo mobilizuje klientów do 

realizowania w pełni zadeklarowanych działań.  

 W okresie sprawozdawczym zostały zawarte 52 kontrakty socjalne. Dotyczyły one 

również klientów podejmujących współpracę w zakresie realizowanego projektu 

systemowego w partnerstwie „Razem z Tobą Będę Sobą”. 

 

 Poradnictwo specjalistyczne 

 Działania poszczególnych pracowników socjalnych ukierunkowane są na udzielanie 

specjalistycznej pomocy, m.in. w zakresie:  

 przeciwdziałania przemocy domowej, uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia,  

 poradnictwa rodzinnego,  

 poradnictwa psychologicznego,  

 pomocy prawnej,  

 interwencji w środowiskach domowych, w tym w ramach procedury Niebieskiej 

Karty,  

 współpracy ze specjalistami z innych dziedzin i reprezentantami innych instytucji, w 

tym z kuratorami sądowymi, policjantami, pedagogami szkolnymi, pielęgniarkami i 

terapeutami.  

Realizacja zadań obejmowała udzielenie pomocy, głównie w zakresie:  

 sporządzania pozwu o rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód, o ustalenie 

ojcostwa, alimenty,  

 przekazania wiadomości dot. problematyki choroby alkoholowej i syndromu 

współuzależnienia,  

 poradnictwa dot. rozwiązywania problemów małżeńskich, wychowawczych oraz 

problematyki przemocy domowej.  

 

Forma pomocy 

2013 ROK 2014 ROK 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób  

w rodzinach 

Poradnictwo specjalistyczne 112 246 103 254 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

 

 Interwencja kryzysowa 

 Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na 

rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.  

Celem podjęcia działań w ramach interwencji kryzysowej jest łagodzeniem objawów reakcji 

kryzysowej, przywracaniem równowagi psychicznej oraz udzielaniem emocjonalnego 

wsparcia dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa osobom i rodzinom znajdującym się w 

stanie kryzysu, a w szczególności poprzez: 

 diagnozowanie i motywowanie w kierunku konstruktywnych zmian 

 krótkoterminową psychoterapię kryzysową 

 poradnictwo psychologiczne, socjalne i prawne  

 upowszechnienie i popularyzowanie wiedzy na temat kryzysu i sposobu radzenia 

sobie z nim 

 mobilizowanie naturalnego systemu wsparcia dla osoby w kryzysie bądź 

zapewnienie wsparcia instytucji 
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 współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi (policja, sąd, prokuratura, 

straż miejska, placówki oświatowe, Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci, Komitet Ochrony Praw Dziecka i inne) 

 udzielanie porad i informacji telefonicznych.  

 Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. 

W ramach interwencji kryzysowej Ośrodek w 2014 r. podjął działania w/w wskazane jak 

poniżej:  

 

Forma pomocy 

2013 ROK 2014 ROK 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób  

w rodzinach 

Interwencja kryzysowa 18 41 29 85 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

Analizując dane można zauważyć, że interwencją kryzysową w 2014 r. objęto  o 11 rodzin 

więcej aniżeli w roku 2013. 

 

 Działania realizowane na rzecz osób bezdomnych 

 Mówiąc o bezdomności mamy na myśli sytuacje osób, które z różnych przyczyn, 

czasowo lub trwale, nie są w stanie zapewnić sobie schronienia spełniającego minimalne 

warunki pozwalające uznać je za pomieszczenie mieszkalne.  

 Definicja prawna zawarta w ustawie o pomocy społecznej wskazuje, że  za osobę 

bezdomną uważa się osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów 

o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt 

stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę 

niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym 

nie ma możliwości zamieszkania. 

 Osoby bezdomne stają się grupą coraz bardziej izolowaną, co znacznie utrudnia ich 

integrację ze środowiskiem oraz powrót do normalnego życia. Zjawisko bezdomności w 

gminie Krotoszyn zmieniło swój charakter. Wśród bezdomnych mężczyzn spotykamy: 

alkoholików, byłych więźniów, bezrobotnych, rozwiedzionych, którzy wyprowadzili się lub 

zostali eksmitowani z dotychczasowego miejsca zamieszkania. 

 Liczbę osób bezdomnych w gminie Krotoszyn według danych Ośrodka aktualnie 

określa się szacunkowo na 31 osób. Trudność w określeniu dokładnej liczby osób 

bezdomnych stanowi ich częsta migracja. 

 Osoby bezdomne mają problemy związane ze znalezieniem zatrudnienia z powodu 

niskich kwalifikacji, złego stanu zdrowia, braku stałego zameldowania i uzależnień. 

 Pomoc udzielana na rzecz osób bezdomnych na terenie naszej gminy ma na celu przede 

wszystkim przyznanie tymczasowego schronienia, prawa do świadczeń zdrowotnych przez 

osoby nieubezpieczone, poprawę warunków życia oraz aktywizowanie i zmniejszanie 

wykluczenia społecznego tej grupy.  

 W MGOPS kompleksową pomocą osobom bezdomnym w 2014 roku, jak i w latach 

poprzednich zajmowali się w szczególności pracownicy socjalni.  

Działania podejmowane przez MGOPS w 2014 r. związane z udzielaniem pomocy osobom 

bezdomnym obejmowały: 

 stałą współpracę z innymi instytucjami w celu udzielania pomocy osobom 

bezdomnym; 

 udzielanie informacji na temat form pomocy, jaka przysługuje zgodnie z ustawą o 

pomocy społecznej, kompletowanie niezbędnych dokumentów, sporządzanie planów 

pomocy oraz udzielenie pomocy osobom bezdomnym z terenu gminy Krotoszyn; 
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 prowadzenie działań motywujących do podjęcia leczenia odwykowego wśród osób 

uzależnionych od alkoholu; 

 zapewnienie ciepłego posiłku; 

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 

 prowadzenie pracy socjalnej; 

 zapewnienie odzieży stosownej do pory roku. 

 W strukturze Ośrodka od 1997 r. znajduje się Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn, 

która czynna jest w okresie jesienno – zimowym tj. od 1 października do 31 marca roku 

następnego, i dysponuje ona 5 miejscami noclegowymi, z pełnym dostępem do węzła 

sanitarnego. 

 Liczba osób bezdomnych, które skorzystały z różnych form pomocy udzielanych przez 

Ośrodek wyniosła 31 w całym roku, z tego w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w 

2014 r. przebywało 17 bezdomnych, w tym 6 osób z powodu zasądzonych eksmisji. 

 Wydatki związane z prowadzeniem Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w 

Krotoszynie przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Lp. Rodzaj wydatku Wykonanie na dz. 31-12-2014 r. 

1. Umowa zlecenia dla opiekuna z kosztami pracodawcy 5 287,31 

2. 
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  artykuły 

chemiczne, gospodarstwa domowego 
8 596,21 

3. Energia elektryczna i centralne ogrzewanie 9 656,99 

4. Usługi remontowe 1 160,29 

5. 
Pozostałe usługi w tym: opróżnianie szamba, usługi 

pralnicze, badanie i pomiary elektryczne 
948,96 

6. 
Ubezpieczenie mienia Noclegowni i osób przebywających 

w Noclegowni od NNW 
582,83 

RAZEM: 26 232,59 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

  

 Prace społecznie użyteczne  

 Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób 

bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy 

społecznej. 

  Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie 

gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa. 

Aktami prawa regulującą tą kwestię jest: 

 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. i promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w 

sprawie organizowania prac społecznie użytecznych. 

W celu zorganizowania prac społecznie użytecznych w gminie Krotoszyn, w dniu 1 sierpnia 

2014 r. zostało podpisane pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Krotoszynie a 

Ośrodkiem porozumienie o współpracy i sprawnej wymiany informacji dotyczących 

bezrobotnych.   

 Aby zorganizować na swoim terenie prace społecznie użyteczne, gmina powinna zawrzeć 

odpowiednie porozumienie z powiatowym urzędem pracy. Porozumienie określa w 

szczególności: 

 liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy zostaną skierowani w okresie 

objętym porozumieniem do wykonywania prac społecznie użytecznych, 

 liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem oraz miesięcznie 

przez jednego bezrobotnego bez prawa do zasiłku, 

 rodzaj i miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych wraz z oznaczeniem 

podmiotów, w których będą organizowane prace społecznie użyteczne, 
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 okresy wykonywania prac społecznie użytecznych i liczbę bezrobotnych bez prawa 

do zasiłku skierowanych do wykonywania w tych okresach prac społecznie 

użytecznych, 

 obowiązek informowania starosty i kierownika powiatowego urzędu pracy o 

nieobecności lub odmowie wykonywania prac społecznie użytecznych przez 

skierowanego bezrobotnego bez prawa do zasiłku, 

 wysokość i terminy refundowania przez starostę z Funduszu Pracy wypłaconych 

bezrobotnym bez prawa do zasiłku świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie 

użytecznych. 

 W ramach ww. porozumienia w 2014 r. Ośrodek zorganizował między innymi prace 

społeczno – użyteczne jako formę aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych bez prawa do 

zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach tych prac Ośrodek 

zaktywizował 3 osoby bezrobotne, które wykonały łącznie 110 godzin.  

 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 -2020 

 Zarządzeniem Burmistrza Krotoszyna Nr 1696/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. powołany 

został Zespół Roboczy w celu opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2014-2020, w skład którego weszli 

przedstawiciele różnych grup społecznych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

pracownicy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie oraz dyrektor i pracownicy Miejsko 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie. 

Podstawą do podjęcia działań związanych z tworzeniem dokumentu były następujące 

przesłanki: 

 zakończenie okresu obowiązywania dotychczasowej Strategii; 

 zaktualizowanie diagnozy demograficznej i społecznej mieszkańców Miasta i Gminy 

Krotoszyn; 

 uaktualnienie analizy SWOT; 

 aktualizacja dokumentu w zakresie: celów strategicznych i operacyjnych, kierunków 

niezbędnych działań oraz wskaźników ich realizacji; 

 wyzwania związane z efektywniejszą realizacją celów polityki społecznej w gminie 

Krotoszyn. 

 Strategia została przyjęta do realizacji Uchwałą Nr LVII/466/2014 Rady Miejskiej w 

Krotoszynie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2014-2020. 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi długofalowy plan 

działania określający główne cele i kierunki rozwoju, służące zaspakajaniu potrzeb 

mieszkańców. Dokument ma charakter kompleksowy, jest projektem przyszłego 

funkcjonowania obszaru polityki społecznej w gminie Krotoszyn. Systematyzuje działania 

oraz wytycza postępowania sprzyjające włączeniu społecznemu mieszkańców. Umożliwia 

koordynację realizowanych działań, ich monitorowanie oraz ocenę rezultatów dotychczas 

podejmowanych przedsięwzięć wraz z planowaniem dalszego rozwoju. 

 Założeniem było, by realizacja Strategii opierała się na sześciu podstawowych celach 

strategicznych: 

1. Zapobieganie zjawisku ubóstwa, bezrobociu, bezdomności jako podstawowych 

czynników przyczyniających się do marginalizacji społecznej. 

2. Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu rodziny. 

3. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych oraz osób długotrwale chorych. 

4. Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia osób starszych. 

5. Rozwój zintegrowanego systemu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy 

domowej. 
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6. Partnerstwo na rzecz współdziałania w rozwiązywaniu problemów społecznych. 

 

Cel strategiczny Nr 1 w 2014 r. został realizowany poprzez: 

 redukcję zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego; 

 udział w projekcie systemowym w partnerstwie „Razem z Tobą Będę Sobą”, 

współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki; 

 udzielanie wsparcia w formie finansowej, rzeczowej, poradnictwa; 

 wsparcie i aktywizację osób bezdomnych. 

Cel strategiczny Nr 2 został osiągnięty poprzez: 

 wsparcie materialne rodzin z systemu pomocy społecznej; 

 wsparcie rodzin pracą asystentów rodziny; 

 zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i rodzin, w tym: dożywianie, system 

stypendialny; 

Cel strategiczny Nr 3 został osiągnięty poprzez: 

 podnoszenie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych oraz ich 

praw i uprawnień; 

 świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania. 

Cel strategiczny Nr 4 został osiągnięty poprzez: 

 zapewnienie odpowiedniej do potrzeb ilości i jakości usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania; 

 przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu ludzi starszych, w tym praca 

socjalna; 

 w przypadku osób potrzebujących całodobowej opieki – kierowano osoby starsze do 

domu pomocy społecznej. 

Cel strategiczny Nr 5 został osiągnięty poprzez: 

 zapewnienie wsparcia z systemu pomocy społecznej; 

 działania Zespołu Interdyscyplinarnego; 

 realizacja Niebieskich Kart. 

Cel strategiczny Nr 6 został osiągnięty poprzez: 

 profesjonalizację służb społecznych jako czynnika integracji lokalnej; 

 diagnozowanie potrzeb i problemów społeczności lokalnej; 

 podjęcie działań w celu poprawy bazy lokalowej Ośrodka. 

 

 Ocena zasobów w zakresie pomocy społecznej 

 Obowiązek sporządzenia corocznej oceny zasobów pomocy społecznej nałożony został 

na gminę ustawą o  pomocy społecznej, jednak w sposób bezpośredni jest on realizowany 

przez MGOPS w Krotoszynie. Ten fakt oraz to, że system Statystyczna Aplikacja Centralna 

wspiera procesy sprawozdawcze jednostki sprawia, że jest on optymalnym narzędziem dla 

przeprowadzenia oceny zasobów pomocy społecznej. 

 W bieżącym roku ocena zasobów pomocy społecznej przygotowana przez Ośrodek 

została po raz trzeci. Ponownie wykonano ją w oparciu o narzędzie wykorzystujące 

elektroniczną Centralną Aplikację Statystyczną (CAS).  

 Ocena zasobów przygotowywana została w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej. Niniejszy dokument prezentował informacje dotyczące takich 

obszarów tematycznych, jak: infrastruktura, kadra, organizacje pozarządowe oraz nakłady 

finansowe na zadania pomocy społecznej. Ponadto, ocena objęła dane dotyczące osób i 

rodzin korzystających z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy. 

Należy jednak podkreślić, że opracowanie zawierało nie tylko kwestie dotyczące ścisłego 
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oddziaływania pomocy społecznej na lokalne środowisko w ramach jej ustawowych zadań. 

Wskazało również na problemy dotyczące polityki mieszkaniowej,  demograficznej i rynku 

pracy. Ocena zasobów uwzględniła zatem te wszystkie elementy, które obejmują swym 

zasięgiem szerokie spektrum infrastruktury polityki społecznej gminy Krotoszyn. 

 Dokonując oceny zasobów pomocy społecznej pod kątem istniejących potrzeb i 

problemów społecznych należy pamiętać, że na stopień rozwiązywania w/w kwestii istotny 

wpływ mają działania realizowane przez podmioty polityki społecznej zarówno na szczeblu 

lokalnym jak i ponadlokalnym. 

 Ocena zasobów pomocy społecznej została zaprezentowana Radzie Miejskiej w 

Krotoszynie w kwietniu 2014 r.  

 Na podstawie przedstawionych w ww. dokumencie danych i analizy sytuacji obszaru 

pomocy społecznej gminy Krotoszyn wskazano następujące rekomendacje: 

 zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność podjęcia działań w zakresie zapewnienia 

pomocy osobom starszym; 

 podjęcie działań w celu utworzenia domu dziennego pobytu, jako forma 

środowiskowej pomocy pół stacjonarnej służącej utrzymaniu osoby w jej naturalnym 

środowisku;  

 rozważenie w perspektywie utworzenia nowej noclegowni/ schroniska dla 

bezdomnych oraz zorganizowanie przy niej łaźni i pomieszczenia świetlicowo – 

jadalnego; 

 zapewnienie odpowiedniej liczby mieszkań socjalnych w szczególności dla rodzin, 

które mają nakaz eksmisji oraz dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej i mieszkaniowej; 

 poprawę warunków pracy Ośrodka, w tym warunków lokalowych; 

 zatrudnienie prawnika jako wsparcie prawne dla pracowników ośrodka pomocy 

społecznej w kontekście potrzeb klientów jak i pracy merytorycznej kadry. 

 

V. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  
 

 Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie została dokonana ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 nr 125 

poz. 842). Zmiana weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2010 roku.  

 Ustawa ta wprowadziła szereg zmian odnoszących się do ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie. Już preambuła tego dokumentu wyraźnie podkreśla, że przemoc w rodzinie 

narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania 

godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom 

równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności.  

 Na gminy nałożono obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. W 

tym celu Zarządzeniem nr 455/2011 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 września 2011 r. w 

celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy powołany został Zespół Interdyscyplinarny (ZI) w skład, którego wchodzą 

przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji 

pozarządowej a także kurator sądowy i pedagog szkolny. 

 Podstawowym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest realizacja działań 

określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona 

ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów 

działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz specjalistów. Zadania te są 

wykonywane w szczególności przez: 
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 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie; 

 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym.  

 Zadaniem Ośrodka z kolei jest zapewnienie Zespołowi Interdyscyplinarnemu obsługi 

organizacyjno-technicznej, lokalu, materiałów biurowych, dostępu do urządzeń biurowych, 

miejsca, w którym będzie można przechowywać dokumentację Zespołu w sposób 

bezpieczny, w szczególności zapewniając ochronę danych osobowych.  

Koszt obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2014 r. wyniósł  

4.322,13 zł.   

 

Struktura organizacyjna Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

 

Przewodniczący

pracownik MGOPS w Krotoszynie

Zastępca Przewodniczącego

pracownik Gminnej Komisji ds.Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Krotoszynie

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Powiatowej Komendy 

Policji w Krotoszynie

pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Krotoszynie

Pedagog Szkolny

Członek stowarzyszenia

Kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Krotoszynie

pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Krotoszynie
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Procedura zakładania Niebieskiej Karty

 
 

 

 

 

 

 

Założenie "Niebieskiej Karty - A" przez 

przedstawicieli jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej, gminnych komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, 

policji, oświaty i ochrony zdrowia w 

związku z uzasadnionym podejrzeniem 

zaistnienia przemocy w rodzinie 

Przekazanie "Niebieskiej Karty - A" 

Przewodniczącemu Zespołu 

Interdyscyplinarnego

Na posiedzeniu członkowie zespołu 

interdyscyplinarnego lub grupy 

roboczej w obecności zaproszonej 

osoby, co do której istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie, dokonują 

analizy sytuacji rodziny i wypełniają 

formularz "Niebieska Karta - C".

Przekazanie "Niebieskiej Karty - A" 

członkom zespołu interdyscyplinarnego 

Zakończenie sprawy po 

ustaniu przemocy

Członkowie zespołu 

interdyscyplinarnego lub grupy 

roboczej wypełniają formularz 

"Niebieska Karta - D" w obecności 

osoby, wobec której istnieje 

podejrzenie, że stosuje przemoc w 

rodzinie

Przekazanie "Niebieskiej Karty - A" grupie 

roboczej

W ramach procedury w pracach 

uczestniczą:

Pracownik socjalny jednostki 

organizacyjnej pomocy społecznej

Przedstawiciel gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych 

Funkcjonariusz Policji

Przedstawiciel gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych 

przedstawiciel ochrony zdrowia 

przedstawiciel oświaty

członkowie zespołu interdyscyplinarnego 

lub grupy roboczej 
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VI. Zadania realizowane w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych. 

 

 Obok działalności w sferze pomocy społecznej od 01.05.2004 r. Ośrodek realizuje 

zadania określane, jako system świadczeń pieniężnych na rzecz rodziny. System ten 

obejmuje m. in. wypłatę świadczeń rodzinnych, które stanowią zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej.  

 Świadczenia rodzinne są formą wsparcia dla rodzin z dziećmi, jak również dla osób 

posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.  

    

Katalog świadczeń realizowanych w ramach ustawy o świadczenia rodzinnych 

 

 Zasiłek rodzinny 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka i 

przysługuje do ukończenia przez dziecko 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. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. 

od spełnienia kryterium dochodowego.  

 Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 

Dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jednorazowo, w 

wysokości 1000 zł. Dodatek przysługuje także opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku 

do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom 

lub opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli 

kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 

 Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, 

uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres: 24 miesięcy 

kalendarzowych, 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż 

jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli 

sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o 

znacznym stopniu niepełnosprawności.  

 Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi 

faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone 

świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców z następujących 

powodów: drugi z rodziców dziecka nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany; powództwo o 

ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Dodatek 

przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice nie żyją. 

 Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi 

prawnemu dziecka, na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. 

 Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje osobom uprawnionym do 

zasiłku rodzinnego na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub 

kształceniem dziecka w wieku: do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się 

orzeczeniem o niepełnosprawności; powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, 

jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 

niepełnosprawności.  
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 Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 

Dodatek przysługuje osobie uprawnionej do zasiłku rodzinnego na częściowe pokrycie 

wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek 

przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.  

 Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

Dodatek przysługuje osobie uprawnionej do zasiłku rodzinnego w związku z 

zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej 

lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a 

także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, 

legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; w 

związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba 

szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w 

której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym 

nauce w szkole ponadgimnazjalnej. Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w 

okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. 

 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo 

opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 

przekracza kwoty 1.922,00 zł. Wysokość zapomogi wynosi 1000 zł na jedno dziecko.  

Zasiłek pielęgnacyjny 

Zasiłek 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. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje: 

niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, 

jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie, która 

ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku 

powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku 

życia.  

 Świadczenie pielęgnacyjne 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

przysługuje matce albo ojcu, 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, opiekunowi faktycznemu dziecka, 

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 

sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 

ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w 

związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i 

edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Osobie innej, niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek 

alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku, gdy nie ma osoby 

spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. 

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi: 

 od 1 lipca 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. – 620 zł; 

 od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – 800 zł; 

 od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. – 1.200 zł; 

 od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. – 1.300 zł.  
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 Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. 

zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 

sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału 

na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.  

 

Obowiązujące kryteria dochodowe 

 

Okres obowiązywania 

Wysokość kryterium dochodowego 

Miesięcznie w przeliczeniu na 

członka rodziny 

Miesięcznie, jeżeli członkiem rodziny jest 

dziecko legitymujące się  

o niepełnosprawności 

od 1 listopada 2012 r.  

do 31 października 2014 r. 
539,00* 623,00* 

od 1 listopada 2014 r.  574,00* 664,00* 

od 1 stycznia 2013 r.  

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe ustawowe) - 

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 

kwoty 1.922,00* 

od 1 września 2006 r.  Zasiłek pielęgnacyjny - nie obowiązuje kryterium dochodowe 

*Dochód pomniejszony jest o należny podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki na ubezpieczenie społeczne. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej, rozporządzeń Rady 

Ministrów.  

Wysokość świadczenia przysługującego 

 

Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia 

Zasiłek rodzinny 

77,00 zł - do 5 roku życia 

106,00 zł - powyżej 5 roku życia do 18 

roku życia 

115,00 zł - powyżej 18 roku życia do 

ukończenia 24 roku życia 

Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:   

urodzenia dziecka 1.000 zł 

opieki na dzieckiem z korzystania z urlopu 

wychowawczego 
400,00 zł 

samotnego wychowania dziecka  170,00 zł 

samotnego wychowania dziecka niepełnosprawnego 250,00 zł 

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 

5 roku życia 

80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 

roku życia do ukończenia 24 roku życia 

rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł 
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podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania w związku z zamieszkaniem w 

miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 

90,00 zł 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca 

zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się 

siedziba szkoły 

50,00 zł 

wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 80,00 zł 

Zasiłki pielęgnacyjne 153,00 zł 

Świadczenia pielęgnacyjne 620,00 zł; od maja 2014 r. 800,00 zł 

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 200,00 zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 520,00 zł 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1.000 zł 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

 

W 2014 r. świadczenia zrealizowano jak poniżej:  

 

Lp. Wyszczególnienie 
Wydatki poniesione w 

2014 r. 

Liczba wypłaconych 

świadczeń w 2014 r. 

1. Zasiłki rodzinne 3 224 892,00 32 741 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu: 1 621 192,01 13 441 

2.1. urodzenia dziecka 184 000,00 184 

2.2. 
opieki na dzieckiem z korzystania z urlopu 

wychowawczego 
337 632,01 878 

2.3. 
samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do 

zasiłku dla bezrobotnych 
0,00 0 

2.4. 
samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do 

zasiłku dla bezrobotnych 
232 480,00 1 308 

2.5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 138 720,00 1 843 

2.6. rozpoczęcia roku szkolnego 181 200,00 1 812 

2.7. 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania w związku z zamieszkaniem w 

miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 

17 190,00 191 

2.8. 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca 

zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się 

siedziba szkoły 

80 050,00 1 601 

2.9. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 449 920,00 5 624 

3. Świadczenia opiekuńcze, w tym: 2 881 522,00 13 042 

3.1. Zasiłki pielęgnacyjne 1 753 533,00 11 461 

3.2. Świadczenia pielęgnacyjne 1 067 316,00 1 462 

3.3. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 0,00 0 

3.4. Specjalny zasiłek opiekuńczy 60 673,00 119 

4. 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka 
431 000,00 431 

5. 
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w 

tym: 
229 832,00 1 170 

5.1. za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 214 566,00 1 062 

5.2. za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 15 266,00 108 

6. Koszt obsługi, w tym: 233 050,66 x 

6.1. pokryte z dotacji z budżetu państwa 227 891,26 x 

6.2. pokryte z dochodów własnych gminy 5 159,40 x 

Razem: 8 621 488,67 60 825 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 
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VII. Zadania realizowane w oparciu o ustawę o ustalenie i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów. 

 

 W dniu 4 kwietnia 2014 r. została uchwalona ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów (Dz. U. 2014 r. poz. 567). Przedmiotowa ustawa określa warunki nabywania 

oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy 

prawa decyzji administracyjnej przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.  

 Przesłanką uzasadniającą przyznanie zasiłku dla opiekuna jest spełnienie warunków 

jakie uprawniały do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów 

ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. 

Do przesłanek tych zaliczamy w między innymi: 

 rezygnację lub nie podejmowanie zatrudnienia z uwagi na sprawowaną opiekę nad 

osobą niepełnosprawną; 

 osoba niepełnosprawna powinna legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności lub 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; 

 osoba sprawująca opiekę nie może być uprawniona między innymi do świadczeń 

emerytalno-rentowych. 

Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, 

przysługuje zasiłek dla opiekuna, gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu lub 

gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje: 

 za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie 

ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia 

pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym 

w dniu 31 grudnia 2012 r. wraz z odsetkami; 

 od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania 

świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. 

Ponadto osoba uprawniona do zasiłku może jednocześnie ubiegać się o objęcie 

ubezpieczeniem zdrowotnym siebie oraz członków swojej rodziny, a także o ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe, z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. 

Przy ustaleniu prawa do zasiłku nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe, a wysokość 

zasiłku dla opiekunów wynosi 520 zł miesięcznie. 

Wydatki związane z wypłatą zasiłku dla opiekunów w 2014 r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Wydatki poniesione  

w 2014 r. 

Liczba wypłaconych 

świadczeń w 2014 r. 

1. Zasiłek dla opiekuna, w tym: 393 018,60 785 

1.1. za okres od 1 lipca 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. 229 754,60 447 

1.2. za okres od 1 maja 2014 r. do 31 maja 2014 r. 3 779,00 26 

1.3. za okres od 1 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 159 485,00 312 

2. Odsetki od zasiłku dla opiekuna  12 423,80 x 

3. 
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby 

pobierające zasiłek dla opiekuna 
70 263,86 499 

4. 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 

pobierające zasiłek dla opiekuna 
5 368,79 122 

5. Koszty obsługi pokryte z budżetu państwa 2 962,00 x 

Razem wydatki: 484 037,05 x 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 
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VIII. Zadania realizowane w oparciu o ustawę o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów. 

 

 Z dniem 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustawa ta stanowi system wspierania osób 

uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa i ma na celu 

dostarczenie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić 

swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada w 

pierwszej kolejności na członków ich rodzin obowiązek alimentacyjny.  

 Konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania 

jedynie te osoby ubogie, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie 

otrzymują należnego wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do 

alimentacji. Wspieranie osób w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności 

wyegzekwowania alimentów należy łączyć z działaniami zmierzającymi do zwiększenia 

odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji. 

 W związku z realizacją ustawy w 2014 r. podejmowane były następujące działania 

wobec dłużników: 

 przekazano komornikowi sądowemu 69 informacji mających wpływ na egzekucję 

zasadzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego 

oraz oświadczenia majątkowego;  

 zobowiązano 23 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Krotoszynie jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy, 

 poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 30 

dłużników alimentacyjnych; 

 wszczęto 18 postepowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych; 

 wydano 36 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych; 

 skierowano 17 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. 
 

Wydatki związane z wypłatą świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2014 r. 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Wydatki poniesione w 

2014 r. 

Liczba wypłaconych 

świadczeń w 2014 r. 

1. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego 

na osobę uprawnioną w wieku: 
1 655 789,87 4 632 

1.1. 0 - 17 lat 1 310 153,87 3 703 

1.2. 18 - 24 lat 338 896,00 906 

1.3. 25 lat i więcej 6 740,00 23 

2.  Koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego, ż tego: 91 631,38 x 

2.1. pokryte z dotacji z budżetu państwa 49 673,69 x 

2.2. pokryte z dochodów własnych gminy 41 957,69 x 

Razem: 1 747 421,25 x 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

 

 

IX. Zadania realizowane w ramach rządowego programu wspierania osób 

uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. 

 

 W dniu 17 marca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 

marca 2014 r., zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w 
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sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób 

uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.  

 Na jego podstawie Ośrodek z urzędu niezależnie od dochodu realizował pomoc osobom 

pobierającym świadczenie pielęgnacyjne za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 

2014 r. wypłacane w wysokości 200 zł miesięcznie.  
 

Wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania  

osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w 2014 r. 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Wydatki poniesione  

w 2014 r. 

Liczba wypłaconych 

świadczeń w 2014 r. 

1. Pomoc finansowa w kwocie 200,00 zł miesięcznie 288 400,00 1 442 

2.  Koszty obsługi, z tego: 6 386,00 x 

2.1. pokryte z dotacji z budżetu państwa 6 386,00 x 

Razem: 294 786,00 x 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

 

 

X. Karta Dużej Rodziny. 

 

 W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia 

rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz przyjęła rozporzą-

dzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realiza-

cji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ), które weszły w życie 

z dniem 16 czerwca 2014 roku.  

 Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez 

właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą 

zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej 

działalności. Program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany jest do członków rodzin 

wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania. 

 Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej 

dochód: 

 rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci 

w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole 

lub szkole wyższej − do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wieko-

wych — w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo 

znacznym stopniu niepełnosprawności; 

  rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom 

dziecka; 

 dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą 

oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w 

dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach 

określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej. 

 Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej 

Rodziny, którą Ośrodek wydaje bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. 
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Informacja o realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w 2014 r. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba  

1. 
Wnioski rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej 

Rodziny 
170 

2. Liczba rodzin, którym wydano Karty Dużej Rodziny 170 

3. 
Liczba członków rodzin wielodzietnych, którym wydano Kartę 

Dużej Rodziny, w tym: 
895 

3.1. rodziców / małżonków 322 

3.2. dzieci 573 

4. Koszt obsługi realizacji programu - zadanie zlecone gminie 1 518,10 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

 

 

XI. Dodatki mieszkaniowe. 

 

 System dodatków mieszkaniowych został wprowadzony w 1994 r. Obecnie podstawę 

prawną systemu reguluje: 

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 966 z późn. zm.); 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków 

mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.);  

 zarządzenie Nr 1548/2013 Burmistrza Krotoszyna z dnia 29.11.2013 roku 

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krotoszynie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie 

dodatków mieszkaniowych; 

 Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, 

mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z 

zajmowaniem lokalu mieszkaniowego. Wsparciem tym objęte są osoby znajdujące się w 

trudnej sytuacji finansowej, a dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie 

są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. 

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:  

 najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,  

 osobom mieszkającym w lokalach, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do 

lokalu mieszkalnego,  

 osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach 

stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, 

 innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z 

umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,  

 osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na 

przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu 

do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).  

 Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka 

gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę 

złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w 

gospodarstwie jednoosobowym, a w gospodarstwie wieloosobowym 125% kwoty najniższej 

emerytury. W przypadku, gdy dochód nieco przekracza wielkości wskazane powyżej 

również istnieje możliwość otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie 

przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się 

o tę kwotę. 
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 Ośrodek sprawy związane z dodatkami mieszkaniowymi realizuje od 1 stycznia 2014 

roku, natomiast decyzje wydane przed 1 stycznia 2014 r. - Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie. 

 

Realizacja zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych w 2014 r.  

 

Wypłacone 

dodatki 

mieszkaniowe  

w zasobie 

MIASTO GMINA MIASTO I GMNA 

Liczba 

wypłaconych 

dodatków  

Kwota 

wypłaconych 

dodatków  

Liczba 

wypłaconych 

dodatków  

Kwota 

wypłaconych 

dodatków  

Liczba 

wypłaconych 

dodatków  

Kwota 

wypłaconych 

dodatków  

gminnym 1 528 342 113,95 172 29 125,74 1 700 371 239,69 

spółdzielczym 1 556 292 058,91 16 3 021,10 1 572 295 080,01 

wspólnot 

mieszkaniowych 
513 78 139,20 65 16 543,95 578 94 683,15 

prywatnym 1 699 354 600,59 36 6 595,46 1 735 361 196,05 

TBS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

innym 12 2 077,74 0 0,00 12 2 077,74 

RAZEM: 5 308 1 068 990,39 289 55 286,25 5 597 1 124 276,64 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

 

 

XII. Dodatki energetyczne. 

 

 Od 1 stycznia 2014 r. Ośrodek odbiorcy wrażliwemu energii  elektrycznej wypłaca 

zryczałtowany dodatek energetyczny.  

Podstawę prawną stanowi: 

 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 

z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 966 z późn.zm.); 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2013 r. poz. 267); 

 Uchwała Nr XLIV/373/2013 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2013 

r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krotoszynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. 

 Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii 

elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. 

 Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest 

osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub 

umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i 

zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c). 

 Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie 

wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 

2015 r. ww. dodatek wynosi: 

 dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną - 11,36 zł miesięcznie; 

 dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie; 
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 dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł miesięcznie. 

 

Realizacja zadania z zakresu dodatku energetycznego w 2014 r.  

 

Wyszczególnienie 
Liczba wypłaconych 

dodatków  

Kwota wypłaconych 

dodatków  

Gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną 249 2 828,64 

Gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób 353 5 566,81 

Gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób 196 3 710,28 

Koszt obsługi zadania zleconego x 46,27 

RAZEM: 798 12 152,00 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

 

 

XIII. Pomoc dla uczniów. 
 

 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty,  w oparciu o udzielone Dyrektorowi MGOPS upoważnienie, 

prowadzi realizację zadań w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 

udzielanej uczniom w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.  

 Wysokość przyznanych i wypłaconych świadczeń na stypendia i zasiłki szkolne od 

stycznia do grudnia 2014 r. wyniosła 532.086,21 zł,  w tym 425.668,87 zł  świadczenia 

wypłacone zostały z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy. 

 

Stypendia szkolne 

 Celem pomocy jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej 

sytuacji materialnej ucznia. Świadczenia przyznawane są na całkowite lub częściowe 

pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, realizowanych w szkole albo poza nią, 

bądź jako pomoc rzeczowa np. na zakup podręczników.  

 Uprawnionym do pomocy materialnej są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, 

szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków obcych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku 

życia. Świadczenie przysługuje również wychowankom ośrodków szkolnych i 

wychowawczych, w których realizuje się szkolny obowiązek nauki, aż do czasu jego 

ukończenia.  

 Stypendium szkolne ukierunkowane jest na całkowite lub częściowe pokrywanie 

kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych jak również na pomoc rzeczową o charakterze 

edukacyjnym, w szczególności na zakup podręczników, stroju sportowego oraz innych 

przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole do której uczęszcza 

uczeń. Kwota stypendium może pokrywać koszty zakwaterowania w internatach lub 

stancjach, czy też koszty dojazdu do szkół środkami komunikacji publicznej. Wszystkie 

wydatki musiały być udokumentowane rachunkami bądź fakturami imiennymi. 

 Wypłatę stypendiów szkolnych realizowano w dwóch okresach: styczeń – czerwiec 

oraz wrzesień – grudzień. W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. (II część roku 

szkolnego 2013/2014) przyznano 382 stypendia, a w okresie od września do grudnia 2014 r. 

(I część roku szkolnego 2014/2015) przyznano 409 stypendiów.  

Zasiłki szkolne 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego tj. zdarzenia nagłego, 

nieprzewidywalnego, niezależnego od wnioskodawcy, które wywoła przynajmniej 

przejściową trudną sytuację materialną rodziny ucznia.  
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O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 

wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie świadczenia. 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie 

wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o 

charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego 

stypendium szkolnego. 

W 2014 r. wpłynęło do MGOPS 6 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego, natomiast 

przyznano i wypłacono 4 zasiłki szkolne.  

 

Rodzaj Zadania 
Plan finansowy 

wydatków  

Wykonanie na dzień 

31-12-2014 r. 

% Wykonania  

w stosunku do planu 

Stypendia szkolne 539 007,00 529 966,21 98,32% 

Zasiłki szkolne 2 120,00 2 120,00 100,00% 

RAZEM: 541 127,00 532 086,21 98,33% 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie sprawozdań za 2014 r. 

 

 

XIV. Organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

1. Zatrudnienie 

 Jako bezpośredni realizator pomocy społecznej w gminie Krotoszyn wg stanu na 31 

grudnia 2014 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie zatrudniał 

29 osób na 28,5 etatach. W roku 2014 r. 1 etat finansowany było przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 Trzech pracowników posiadało orzeczony stopień niepełnosprawności, co pozwoliło na 

uzyskanie sześcioprocentowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który 

zwolnił Ośrodek z obowiązkowych wpłat na PFRON.  

 

2. Wykształcenie 
 Wykształcenie pracowników MGOPS wg stanu na dzień 31-12-2014 r. przedstawia 

poniższy wykres. 

 

 
Źródło danych: opracowanie własne. 

 

11 

1 

15 

1 1 

Poziom wykształcenia pracowników 
MGOPS Krotoszyn 

Wyższe - magisterskie

Wyższe - inżynierskie

Policealne

Zawodowe

Podstawowe
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Analizując poziom wykształcenia pracowników MGOPS na koniec 2014 r., procentowy 

poziom wykształcenia do ogółu zatrudnionych przedstawia się następująco: 

 

Poziom wykształcenia  Liczba pracowników  
Udział % do ogółu 

zatrudnionych 

Wyższe - magisterskie 11 36,68% 

Wyższe - inżynierskie 1 3,45% 

Policealne 15 51,72% 

Zawodowe 1 3,45% 

Podstawowe 1 3,45% 

Źródło danych: opracowanie własne. 

 

3. Szkolenia i kursy 

 Pracownicy Ośrodka posiadają kwalifikacje wymagane na danym stanowisku pracy 

oraz nadal podnoszą swoje umiejętności i kompetencje na licznych szkoleniach, 

konferencjach i seminariach, które pozwalają na zwiększenie skuteczności realizowanych 

zadań. 

 W roku sprawozdawczym wykorzystano łącznie 18 miejsc szkoleniowych na 

szkoleniach zewnętrznych. Zakres tematyczny szkoleń odpowiadał potrzebom 

szkoleniowym pracowników i dotyczył: 

 statusu prawnego pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej 

 asystentury rodziny 

 kodeksu postepowania administracyjnego 

 najnowszych zmian w świadczeniach opiekuńczych 

 e-learningowe dla pracowników socjalnych 

 egzekucji świadczeń alimentacyjnych 

 ochrony danych osobowych w jednostkach pomocy społecznej 

 zmian w pomocy społecznej 

 obsługi programu POMOST  

 dodatków mieszkaniowych i energetycznych. 

 

 

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

zastępczej. 

 

1. Wprowadzenie 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami) obowiązuje od 01.01.2012 r., a jej 

głównym celem jest wprowadzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i jego rodziną, 

jako odrębnego elementu w ramach polityki rodzinnej. Zgodnie z Ustawą, efektem 

podejmowanych działań ma być zapewnienie rodzinie takiej pomocy, która wyeliminuje 

zagrożenie odebrania dziecka z rodziny biologicznej. W obecnym stanie prawnym zadaniem 

własnym samorządu gminnego jest: 

 zatrudnianie asystentów rodziny 

 tworzenie systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin 
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 prowadzenie placówek wsparcia dziennego (w tym specjalistycznych 

 szkolenie pracowników służb społecznych w celu zdobycia umiejętności wczesnego 

diagnozowania sytuacji dziecka 

 udział w finansowaniu pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 

01.01.2012 r. 

 Wyżej wymienione zadania samorząd gminy realizuje we współpracy ze środowiskiem 

lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, 

podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz 

organizacjami społecznymi. 

 Na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 r. poz. 136 z późn. zm.) w terminie do dnia 31 

marca każdego roku wójt składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z 

zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań. Z kolei 

w związku z ust. 2 ustawy rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby, o których mowa w 

ust. 1, uchwala gminne programy wspierania rodziny. 

 Zarządzeniem Nr 755/2012 z dnia 27.04.2012 r. Burmistrz Krotoszyna upoważnił 

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do prowadzenia 

postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz do wydawania w tych sprawach 

decyzji. 

 

2. Zakres realizowanych zadań 

 Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane 

zgodnie z zasadą pomocniczości. Stosując ustawę asystenci zawsze dbają o podmiotowe 

traktowanie wszystkich członków rodzin wspieranych oraz uznają prawo dziecka do: 

 wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania poza nią 

 w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka 

 powrotu do rodziny 

 utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami chyba, że sąd zakazał takich 

kontaktów 

 stabilnego środowiska wychowawczego 

  kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i 

wypoczynku 

 ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka 

 informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego 

wieku i stopnia dojrzałości 

 ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem  

 poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej 

  dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia. 

 Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

wychowawczych, to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie 

zdolności do wypełniania tych funkcji. Zapewnienie wsparcia rodzinie w  szczególności 

polega na: 

 analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzys 

 wzmocnieniu roli i funkcji rodziny 

 rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny 

 podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny 

 pomocy w integracji rodziny 

 przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny 

 dążeniu do reintegracji rodziny. 
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 Przydzielanie asystenta rodzinie odbywa się w następujący sposób: w przypadku, gdy 

ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza 

wywiad środowiskowy i dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli wynika z niej konieczność 

przydzielenia asystenta rodziny wnioskuje wówczas do dyrektora ośrodka pomocy 

społecznej o jego przydzielenie. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i 

aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia 

zewnętrznego. Zgodnie z art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd może 

zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do 

pracy z asystentem rodziny. 

 

3. Współpraca rodzin z asystentem rodziny w 2014 roku 

 W MGOPS w Krotoszynie w 2014 roku w ramach umowy zlecenia zatrudniano 3 

asystentów rodziny, którzy szczególną opieką otoczyli rodziny przeżywające trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny przedstawiają się 

następująco: 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Wykonanie na  

dz. 31-12-2014 r. 

1. Liczba asystentów rodziny w gminie, z tego: 3 

1.1. 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w systemie 

zadaniowego czasu pracy 
0 

1.2. zatrudnionych na podstawie umów o świadczenie usług 3 

2. Liczba asystentów rodziny zatrudnionych przez: 3 

2.1. 
jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego,  

w tym: 
3 

2.1.1. ośrodek pomocy społecznej 3 

2.2. inny podmiot na zlecenie gminy 0 

3. 
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

asystentów rodziny (w zł), z tego: 
67 515 

3.1. finansowane z budżetu gminy 30 433 

3.2. 
finansowane z dotacji w ramach Resortowego Programu 

Wspierania Rodziny i Systemu pieczy Zastępczej w 2014 r.  
27 039 

3.3. finansowane w ramach projektu „Razem z Tobą Będę Sobą”  10 043 

4. 
Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z 

asystentem rodziny 
1 

5. 
Liczba rodzin korzystających z usług asystentów rodziny, 

z tego: 
21 

5.1. do 3 miesięcy 2 

5.2. powyżej 3 do 12 miesięcy 6 

5.3. powyżej 1 roku 13 

6. Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną
 
w miesiącach 10 

7. 
Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył pracę, 

w tym: 
7 

7.1. ze względu na osiągnięcie celów 4 

7.2. ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę 3 

7.3. ze względu na brak efektów 0 

7.4. ze względu na zmianę metody pracy 0 

8. Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny 22 

Źródło danych: opracowanie własne. 
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 Rodziny objęte wsparciem asystentów są rodzinami z wieloma problemami. Oprócz 

niewydolności opiekuńczo - wychowawczej występuje w nich również alkoholizm, 

bezrobocie, trudności ekonomiczne, upośledzenie umysłowe, złe warunki lokalowe, 

choroby, przemoc wobec partnera i dzieci. 

 

4. Metody pracy asystenta rodziny 

 Zasadniczą metodą postępowania asystenta rodziny jest podążanie za rodziną 

i wspieranie jej na drodze do zmiany oraz uzyskania pełnej samodzielności życiowej. 

Asystent rodziny pracuje z całą rodziną. Nie można bowiem pomóc jednej osobie  

w rodzinie nie pomagając pozostałym.  

 Rozumiejąc rodzinę, jako system staje się jasne, że dysfunkcja jednego członu 

powoduje zaburzenia funkcjonowania całego systemu. Problemy poszczególnych osób w 

rodzinie są ze sobą ściśle powiązane. 

 Charakterystyczne dla pracy asystenta jest to, że pracuje on w miejscu zamieszkania 

rodziny lub w miejscu, które rodzina wskaże. Asystent podejmując współpracę z rodziną 

rozpoznaje poziom jej destrukcji (destabilizacji) i opierając się szczególnie na metodyce 

podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach oraz dialogu motywującym, wspiera rodziny 

do pozytywnych zmian, do wydobywania i pomnażania ich zasobów, zawsze zgodnie z 

dobrem rodziny i w zindywidualizowanym tempie realizacji działań. 

 Asystent, jako osoba wspierająca, w czasie spotkań z rodziną motywuje, 

komplementuje, podnosi poczucie własnej wartości, wspiera, wzmacnia, modeluje, 

informuje, podejmuje działania wychowawcze, towarzyszy, podnosi umiejętności 

rozwiązywania problemów, pomaga w odreagowaniu, rozszerza kontakty, a czasami 

również narzuca wymagania, przydziela zadania, prowadzi rozmowy dyscyplinujące, czyli 

używa całego wachlarza metod, dzięki którym rodzina ma szansę na reintegrację, a dzieci na 

wychowywanie się w atmosferze miłości, akceptacji i rozumienia ich potrzeb. 

 Asystent rodziny dokonuje okresowej oceny sytuacji rodziny, którą przedstawia w 

formie kwartalnych sprawozdań. Wynika z nich, iż zakres działań podejmowanych przez 

udziela pomocy w napisaniu pism procesowych, wypełnianiu wniosków urzędowych, 

towarzyszy w sądach w czasie rozpraw, wizytach w urzędach, u potencjalnych 

pracodawców czy lekarzy specjalistów. 

 Asystenci nawiązują kontakty z fundacjami, osobami prywatnymi, pośrednicząc w 

przekazywaniu różnych sprzętów, między innymi: mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, 

odzieży, zabawek, sprzętu sportowego, itp. 

 Asystent rodziny, aby z powodzeniem zrealizować nałożone na niego zadania musi 

posiadać wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje oraz bogate doświadczenie 

życiowe. Determinantem pracy i efektywności podejmowanych przez asystenta działań jest 

również liczba powierzonych mu do współpracy rodzin. Ustawa zakłada, że na jednego 

asystenta powinno przypadać do 20 rodzin, z którymi może w jednym czasie 

współpracować. Jednak prawie dwuletnie doświadczenie asystentów, potwierdzone 

wypowiedziami innych praktyków, wskazuje, że optymalną liczbą dla zaspokojenia potrzeb 

rodziny i administracji byłaby praca z 8 - 10 rodzinami. 

 

5. Osiągnięte efekty 

 Dzięki współpracy z asystentem osiągnięto wiele pozytywnych zmian w rodzinach 

wspieranych. Te najbardziej efektywne, to między innymi: zamiana mieszkania, podjęcie 

zatrudnienia przez obojga rodziców, regularne opłacanie rachunków, prawidłowe i szybkie 

reagowanie rodziców w sytuacji zagrożenia zdrowia dzieci, poprawa w aspekcie opiekuńczo 

– wychowawczym, poprawa w utrzymywaniu kontaktów z nauczycielami i zaangażowania 

się w sprawy edukacji dzieci, aktywne spędzanie wolnego czasu, poprawa komunikacji w 
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rodzinie, pozyskanie świadczeń w ramach zasiłków rodzinnych i dodatków 

mieszkaniowych, a także utrzymywanie abstynencji w rodzinach z problemem 

alkoholowym. Bardzo ważne w odczuciu asystentów jest motywowanie rodziców do 

regularnego rehabilitowania dzieci niepełnosprawnych, do diagnozowania dzieci w Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej, do podejmowania terapii indywidualnej i grupowej w 

ośrodkach terapii uzależnień. 

 Możliwość uczestniczenia asystenta w różnych instytucjach umożliwia nawiązywanie 

współpracy z wszystkimi instytucjami związanymi z daną rodziną (np. pracownik socjalny, 

kurator, pedagog szkolny, wychowawca przedszkolny, dzielnicowy, koordynator pieczy 

zastępczej, zespół interdyscyplinarny, itp.) i wytyczenie wspólnego kierunku działania.  

 Bardzo ważne w pracy asystenta rodziny jest budowanie prawidłowych postaw 

społecznych i rodzinnych, a tym samym pokazanie rodzinie, że ma moc sprawczą i jest w 

stanie, przy niewielkiej pomocy, samodzielnie rozwiązać większość swoich problemów. 

Najłatwiej jest budować poczucie własnej wartości klienta poprzez realizację celów 

ilościowych i dlatego pracę z rodziną najczęściej rozpoczyna się od uregulowania spraw 

urzędowych.  

 Asystent nawiązując ścisłą współpracę z poszczególnymi instytucjami, szczególnie 

z kuratorami i pedagogami szkolnymi, ma możliwość dokładnego, obiektywnego 

zdiagnozowania rodziny w celu poprawy jej funkcjonowania w aspekcie opiekuńczo – 

wychowawczym. Kierując się dobrem dziecka asystent podejmuje działania ukierunkowane 

na optymalne zaspokojenie potrzeb rozwojowych dziecka. 

 

6. Finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub 

placówce opiekuńczo- wychowawczej 

 Gmina, z której terenu dziecko jest umieszczane po raz pierwszy w pieczy zastępczej, 

jest zobowiązana do ponoszenia kosztów związanych z jego pobytem poza rodziną 

biologiczną.  Konieczność dopłacania do kosztów utrzymania w pieczy zastępczej dotyczy 

tych dzieci, które zostały tam skierowane przez sąd rodzinny po 1 stycznia 2012 r.  Zgodnie 

z nią gmina płaci powiatowi 10 proc. w pierwszym roku pobytu dziecka, 30 proc. w drugim 

oraz 50 proc. w trzecim i kolejnych latach. 

Gdy dziecko trafia do jednej z rodzinnych form pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka), współfinansowane są wydatki na opiekę i wychowanie dziecka. 

Ich zamknięty katalog zawiera art. 192 ust. 1 ustawy i zalicza się do nich m.in.: 

 świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania, jego wysokość to nie mniej niż 660 zł 

miesięcznie, gdy jest to spokrewniona rodzina zastępcza lub 1 tys. zł, jeśli jest to 

rodzina niezawodowa lub zawodowa lub rodzinny dom dziecka; 

 dodatek w wysokości 200 zł na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności; 

 dofinansowanie do wypoczynku dziecka 

 świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka; 

 świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego 

mającego wpływ na jakość świadczonej opieki. 

Z kolei w sytuacji gdy dziecko decyzją sądu trafia do jednej z form instytucjonalnej 

pieczy zastępczej, do której zalicza się placówkę opiekuńczo-wychowawczą, regionalną 

placówkę opiekuńczo-terapeutyczną oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny, gmina 

współfinansuje odpowiednio 10 proc., 20 proc. lub 30 proc. średnich miesięcznych 

wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na 

utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (oraz na 

jej bieżące funkcjonowanie). 

 

Wydatki poniesione przez gminę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej  
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w latach 2013 – 2014 r. 

 

Wyszczególnienie 

2013 ROK 2014 ROK 

Liczba 

dzieci 

Koszt poniesiony 

przez gminę 

Liczba 

dzieci 

Koszt poniesiony 

przez gminę 

Współfinansowanie pobytu dzieci w 

rodzinie zastępczej 
19 24 136,00 33 62 056,12 

Współfinansowanie pobytu dzieci  

w placówkach - domach dziecka 
1 3 626,13 2 16 392,13 

RAZEM: 20 27 762,13 35 78 448,25 

 

7. Podsumowanie – kierunki działań 

 Działania profilaktyczne skierowane na rodziny wychowujące dzieci, a jednocześnie 

niewydolne wychowawczo, dotknięte przemocą, ubogie i zagrożone ubóstwem, 

przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych muszą być 

rozumiane jako interdyscyplinarne działania zakładające wsparcie ze strony wszystkich 

służb i instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny. Mając powyższe na uwadze 

przyjęto interdyscyplinarną formułę pracy.  

 Rodziny wychowujące w wieku szkolnym, a zwłaszcza rodziny, które mają trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do swoich dzieci potrzebują 

pomocy w zakresie organizowania dzieciom czasu wolnego, pokonywania trudności 

szkolnych, zaburzeń zachowania itp. W związku z tym konieczny jest rozwój różnorodnych 

środowiskowych form dziennej opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku szkolnym oraz 

instytucji wspierających rodziny w wychowaniu i kształceniu dzieci. Rolę tę mogą pełnić 

placówki wsparcia dziennego oraz rodziny wspierające. 

 Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że praca asystentów rodziny przynosi 

oczekiwane efekty - przede wszystkim z uwagi na elastyczny, nienormowany czas pracy, 

dostosowany do rytmu życia rodziny i jej potrzeb. Mobilność i dyspozycyjność asystentów 

oraz zasada indywidualnej odpowiedzialności za wyniki pracy z rodziną przyczyniają się do 

osiągania pozytywnych rezultatów. Stąd potrzeba zwiększenia liczby zatrudnionych 

asystentów rodziny oraz przyjęcia odpowiedniego programu szkoleń w celu zapewnienia 

kompetentnej kadry. 

 

 

XVI. Zamierzenia Ośrodka na 2015 r. 

 

W określonych na rok 2015 kierunkach polityki społecznej przyjęto za ważne: 

 zintensyfikowanie i większa integracja oddziaływań skierowanych do rodzin 

długoletnich klientów pomocy społecznej, dotkniętych już wykluczeniem 

społecznym;  

 zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność działań w zakresie zapewnienia 

pomocy usługowej osobom starszym; 

 podjęcie działań w celu utworzenia domu dziennego pobytu, jako forma 

środowiskowej pomocy pół stacjonarnej służącej utrzymaniu osoby w jej naturalnym 

środowisku;  

 rozważenie w perspektywie utworzenia nowej noclegowni - schroniska dla 

bezdomnych oraz zorganizowanie przy niej łaźni i pomieszczenia świetlicowo – 

jadalnego oraz ogrzewalni; 
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 zapewnienie odpowiedniej liczby mieszkań socjalnych w szczególności dla rodzin, 

które mają nakaz eksmisji oraz dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej i mieszkaniowej; 

 poprawę warunków pracy Ośrodka, w tym warunków lokalowych; 

 zatrudnienie prawnika jako wsparcie prawne dla pracowników ośrodka pomocy 

społecznej w kontekście potrzeb klientów jak i pracy merytorycznej kadry. 

 zwiększenie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych poprzez organizację prac 

społecznie użytecznych; 

 wspieranie pracowników specjalistycznymi szkoleniami;  

 konsekwentnie i systematycznie prowadzony monitoring sytuacji rodzin 

wieloproblemowych; 

 weryfikacja celów strategicznych, operacyjnych i projektów działań proponowanych 

w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2014 – 2020;  

 wspieranie współpracy z przedstawicielami innych instytucji zobligowanych do 

pomocy rodzinom wieloproblemowym, praca nad doskonaleniem procedur tej 

współpracy;  

 zapewnianie szerszego dostępu rodzin do usług poradnictwa specjalistycznego;  

 opracowanie, wdrożenie i realizowanie gminnego programu wspierania rodziny;  

 realizację i wzmocnienie działań asystentów rodziny poprzez prowadzenie 

systematycznej i bezpośredniej pracy z rodziną mającą trudności w prawidłowym 

funkcjonowaniu; stworzenie warunków do działania rodzin wspierających oraz 

promowanie tej formy wsparcia;  

 usprawnienie działań zmierzających do skutecznej realizacji zadań wynikających z 

procedury postępowania egzekucyjnego w administracji;  

 kontynuowanie inicjatywy informacyjnej skierowanej do klientów świadczeń 

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego mającej na celu zwiększenie świadomości 

klienta na obowiązek zgłaszania zmian szczególności uzyskania dochodu, które mają 

wpływ na utratę uprawnień i w konsekwencji na obowiązek zwrotu nienależnie 

pobranych świadczeń; 

 stałe podnoszenie jakości i standardu świadczonych działań na rzecz klienta w 

szczególności w zakresie informacyjnym zwiększającym zaufanie obywateli do 

pracowników administracji samorządowej. 

 
 


