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Sprawozdanie z działalności  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie  

za lata 2007 - 2009 

 

I. Wprowadzenie 

 
1. Zadania i ramy prawne 

 Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta i gminy 

Krotoszyn od 1 maja 1990 roku zajmuje się Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, zwany dalej Ośrodkiem, powołany Uchwałą Rady Narodowej Nr 

XII/57/90 Miasta i Gminy w Krotoszynie z dnia 22 lutego 1990 roku,  

A swoje zadania wykonuje na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Miejską 

w Krotoszynie Uchwałą Nr XXII/171/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. z późn. zm. 

Działalność Ośrodka finansowana jest: 

 ze środków budżetu miasta i gminy, 

 ze środków budżetu państwa, 

 ze środków pozabudżetowych. 

 Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja polityki społecznej państwa, 

mająca  na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwości.  

Nadrzędnym celem Ośrodka jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób 

i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności 

człowieka, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego ich 

usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem. 

 Działalność Ośrodka stanowi wypełnienie zapisów Konstytucji Rzeczpospolitej 

Polskiej w zakresie spraw socjalnych przysługujących obywatelom polskim i innym 

osobom znajdującym się na terytorium Polski. Są to: 

 Prawo osób niepełnosprawnych do pomocy władz publicznych w zabezpieczeniu 

egzystencji, 

 Prawo rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej do 

szczególnej pomocy ze strony władzy publicznej, 

 Prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy i 

pozostawania bez pracy. 

 

 Ośrodek w latach 2007 - 2009 poza realizacją zadań z zakresu pomocy 

społecznej realizował także inne zadania, w tym: 

 od 2004 r. świadczenia rodzinne; 

 od 2005 r. zaliczki alimentacyjne i postępowanie wobec dłużników 

alimentacyjnych, 

 od X 2008 r. fundusz alimentacyjny, 

 od 2008 r. potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Ramy prawne, określające funkcjonowanie i zadania Ośrodka reguluje wiele 

aktów prawnych, w tym m.in.: 

 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
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 ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

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

alimentów, 

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

finansowanych ze środków publicznych, 

 ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 

 ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 

‘Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 

 ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 

 ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy 

Krotoszyn na lata 2007-2013, przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie 

Nr VII/43/2007 r. z dnia 28-03-2007 r., 

 oraz innych aktów prawnych regulujących tematykę pomocy społecznej. 

  

 Ośrodek wykonywał zadania gminy oraz zadania zlecone przez administrację 

rządową. Pomoc udzielana była w formie pieniężnej, w naturze lub usługach.   

Świadczenia miały charakter stały, okresowy lub jednorazowy.  

Osobom niezaradnym życiowo, niepełnosprawnym, zabezpieczano bezpośrednio 

gorące posiłki, usługi opiekuńcze, jak i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania. 

 W celu szeroko pojętej pomocy Ośrodek współpracował z wieloma 

organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz osobami prywatnymi.  
 

2. Struktura organizacyjna i kadra 

 
Zadania Ośrodka realizowane były przez kadrę pracowników posiadających 

wymagane wykształcenie na zajmowanym stanowisku pracy. Według stanu na dzień 

31 grudzień 2009 r. w Ośrodku zatrudnionych było 26 osób, w ramach 26 etatów. 

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy  w Krotoszynie realizując aktywizację zawodową 

bezrobotnych skierował również do Ośrodka w celu odbycia stażu pracy w 2007 r.  

- 1 osobę, w 2008 r. – 2 osoby, w 2009 r.  - 3 osoby. 

 Z uwagi na konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego pracownicy Ośrodka  

w okresie sprawozdawczym uczestniczyli w szkoleniach, w szczególności z zakresu: 

specjalistycznych szkoleń dla pracowników socjalnych, kodeksu postępowania 

administracyjnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, szkoleń z zakresu 

świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego. 
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3. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym  związane z realizacją 

wszystkich form pomocy wraz z kosztami obsługi 

 
Tabela Nr 1 – Poniesione wydatki w latach 2007 -2009 r. 

 

TREŚĆ 
LATA 

2007 2008 2009 

Dział 852 - Pomoc społeczna 

Środki własne z budżetu gminy 1 346 623,00 1 547 646,00 2 076 099,00 

Środki z budżetu państwa na zadania 

własne gminy 
1 079 225,00 1 273 922,00 1 381 038,00 

Środki z budżetu państwa na zadania 

zlecone 
11 235 304,00 11 425 177,00 10 146 372,00 

Razem: 13 661 152,00 14 246 745,00 13 603 509,00 

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Środki własne z budżetu gminy 0,00 19 106,00 30 569,00 

Środki z budżetu państwa w formie 

dotacji rozwojowej 
0,00 162 424,00 258 963,00 

Razem: 0,00 181 530,00 289 532,00 

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 

Środki z budżetu państwa na zadania 

własne gminy 
0,00 0,00 114 250,00 

Razem: 0,00 0,00 114 250,00 

 

Wykres Nr 1 – Poniesione wydatki w latach 2007 -2009 r. 
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W dziale 852 – pomoc społeczna w latach 2007 – 2009 kwoty wydatków  

w poszczególnych źródłach finansowania ulegały zmianie m.in. z powodu zmiany 

klasyfikacji budżetowej, jak i zmniejszeniu lub zwiększeniu  w danym roku ilości osób 

korzystających z różnych form pomocy. 

Od 2008 r. pojawiła się nowa forma realizacji zadań w postaci projektu systemowego 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dział 853 - 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). 

Od lipca 2009 r. Ośrodek jest także realizatorem pomocy materialnej dla uczniów  

w formie stypendiów szkolnych, co jest uwidocznione w dziale 854 – Edukacyjna 

opieka wychowawcza. 

Szczegółowa analiza zmian została zaprezentowana przy omawianiu poszczególnych 

form finansowania. 

 

 

II.  Zadania realizowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej 

 

1. Formy pomocy 

 

1.1. Świadczenia pieniężne  

 

Zasiłek stały – zadanie zlecone gminie, od VIII 2009 r. zadanie własne gminy 

dotowane ze środków budżetu państwa. 

Przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie 

niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym 

kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium 

ustawowego. Zasiłek stały ustala się w wysokości:  

 w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,  

 w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę 

w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.  

Od dnia 1 października 2006 r. maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 444 zł.  

 

Zasiłek okresowy – zadanie własne gminy dotowane ze środków budżetu państwa. 

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej  

i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż 

ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie 

niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych 

systemów zabezpieczenia społecznego.  

Kwota ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:  

  kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;  

 kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny, 

z tym, że zgodnie z art. 147 ustawy o pomocy społecznej w 2007r. minimalna 

wysokość zasiłku okresowego wynosiła: w przypadku osoby samotnie gospodarującej 

- 35 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej  
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a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny - 25 % różnicy między kryterium 

dochodowym rodziny a dochodem rodziny.  

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – przysługuje osobie bezdomnej objętej 

indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności zgodnie z przepisami ustawy 

o pomocy społecznej, osobie pobierającej zasiłek stały. Warunkiem objęcia 

ubezpieczeniem i opłacania składek jest nie podleganie przez te osoby obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.  

Zasiłek celowy – zadanie własne gminy. Jest to świadczenie fakultatywne 

przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a 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, a także kosztów pogrzebu.  

Osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości 

uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie 

części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.  

Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego oraz na 

pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. 

W tym przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać 

zwrotowi.  

 

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub 

ekologiczną – zadanie zlecone gminie. Jest to świadczenie przysługujące na podstawie 

art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, 

które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim 

przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać 

zwrotowi.  

 

Specjalny zasiłek celowy – zadanie własne gminy. Jest świadczeniem przysługującym 

na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej: może być przyznany w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających 

kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.  

 

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu – zadanie własne gminy. Świadczenie to może 

być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o 

dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu. 

pomocy społecznej).  

 

1.2. Świadczenia niepieniężne  

 

Usługi opiekuńcze – zadanie własne gminy. Świadczone są w miejscu zamieszkania 

osoby i obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem.  



 

 

6 

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby 

lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób.  

Usługi opiekuńcze mogą być świadczone również osobom, które wymagają pomocy 

innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.  

Osoba wymagająca pomocy w formie usług opiekuńczych składa w Ośrodku wniosek 

oraz przedstawia dokumenty stwierdzające dochód a osoba zamieszkująca z rodziną 

również dochody wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym.  

Osoby z orzeczoną I grupą inwalidzką, orzeczonym znacznym stopniem 

niepełnosprawności, orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej 

egzystencji, przedstawiają orzeczenie właściwej komisji.  

W decyzji o przyznaniu świadczeń w formie usług opiekuńczych określa się ich 

zakres, okres, wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, albo przyznaje 

się te świadczenia nieodpłatnie.  

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na 

osobę i na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust 1 i 2 ustawy 

o pomocy społecznej (477 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 351 zł – 

na osobę w rodzinie).  

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie zlecone gminie. Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 

schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym 

przygotowaniem. Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i 

miejsce świadczenia.  

 

Sprawienie pogrzebu – zadanie własne gminy. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom 

bezdomnym jest zadaniem własnym, obowiązkowym gminy na terenie, której 

zamieszkiwała osoba zmarła.  

 

Gorący posiłek – zadanie pokrywane zarówno ze środków własnych gminy, jak i z 

budżetu państwa poprzez realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”  

Pomoc w postaci gorącego posiłku może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód 

osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % 

kryterium dochodowego.  

Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana dzieciom do 7 roku życia, uczniom 

do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom w szczególności  

z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, 

długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony 

macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i 

sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, w szczególności osobom 

samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, - w formie posiłku 

lub świadczenia pieniężnego na zakup żywności.  

 

Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej – zadanie finansowane ze środków 

własnych gminy. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby 

lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, 
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której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, 

przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Dom pomocy 

społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na 

poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z 

indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.  

 

Zapewnienie schronienia – zadanie własne gminy. Osoby bezdomne mają prawo 

korzystać z pomocy w formie zapewnienia noclegu. W strukturze Ośrodka od  

1997 roku działa Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn.   

 

2. Dane liczbowe i porównawcze  

 

2.1.  Klienci Ośrodka 
 

Poniższa tabela przedstawia liczbę rodzin/osób oraz liczbę osób w tych rodzinach oraz 

wskaźnik % korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców 

w latach 2007 – 2009. 
 

Tabela Nr 2- Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby 

mieszkańców 
 

TREŚĆ 
LATA 

2007 2008 2009 

Liczba mieszkańców 41 208 41 257 41 364 

Liczba rodzin objętych pomocą i 
wsparciem 

1 226 961 1 044 

Liczba osób w tych rodzinach 4 145 3 354 3 448 

Wskaźnik % liczby osób 

korzystających z pomocy w 
stosunku do liczby mieszkańców 

(kol.4:kol.2) 

10,06% 8,13% 8,34% 

 

Wykres Nr 2- Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby 

mieszkańców 
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  Wśród osób korzystających z pomocy społecznej w 2008 r. w stosunku do 2007 r. 

nastąpił spadek – o 265 rodzin korzystających z pomocy, co jest m.in. wynikiem otrzymania 

pracy, uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, nabycia uprawnień do renty lub 

emerytury. 

 W 2009 r. z kolei nastąpił wzrost osób korzystających o 83 środowiska  

w stosunku do 2008 r. Przyczyną takiego stanu rzeczy w szczególności była utrata pracy, a co 

się z tym wiąże zmniejszenie dochodów rodziny. 

 

2.2. Powody przyznania pomocy finansowej i w naturze 

 

Tabela Nr 3 – Przesłanki do udzielenia pomocy  
 

POWODY PRZYZNAWANEJ POMOCY 2007 2008 2009 

Ubóstwo 1 110 866 954 

Bezdomność 12 11 18 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 0 4 2 

Bezrobocie 827 489 584 

Niepełnosprawność 194 169 186 

Długotrwała lub ciężka choroba 187 99 108 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych 56 16 11 

Przemoc w rodzinie 6 17 0 

Alkoholizm 71 53 55 

Narkomania 5 7 2 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 4 11 8 

Zdarzenia losowe 7 2 43 

Sytuacja kryzysowa 22 12 9 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 903 44 

 

Wykres Nr 3 – Przesłanki do udzielenia pomocy  
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 Analiza przedstawionych danych pozwala sformułować pewne wnioski, co do 

przyczyny udzielanej pomocy.  

Prawo do większości świadczeń z pomocy społecznej przysługuje z powodu 

niekorzystnej sytuacji dochodowej osoby/rodziny, przez którą należy rozumieć 

miesięczne dochody mieszczące się poniżej progu dochodowego określonego w 

ustawie o pomocy społecznej. 

W latach 2007 – 2009 pomoc udzielana była w przypadku trudnej sytuacji życiowej 

przy spełnieniu ustawowego kryterium dochodowego, które odpowiednio wynosiło: 

1. dla osoby samotnej 477 zł, 

2. dla osoby w rodzinie 351 zł. 

Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, iż od trzech lat najczęstszymi 

przesłankami do udzielenia pomocy było w kolejności ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba.  

Nadal znaczącym problemem było bezrobocie, jednakże liczba świadczeniobiorców 

dotkniętych tymże problemem w latach 2008 – 2009 w stosunku do 2007 roku 

znacznie się zmniejszyła. 

 

2.3. Struktura wydatków na pomoc społeczną w stosunku do liczby mieszkańców 

 

Tabela Nr 4 – Środki finansowe przeznaczone na zadania pomocy społecznej  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

 

TREŚĆ 
LATA 

2007 2008 2009 

Liczba mieszkańców 41 208,00 41 257,00 41 364,00 

Środki finansowe z budżetu gminy 892 428,00 970 889,00 1 252 367,00 

Środki finansowe z budżetu 
państwa na zadania zlecone i 
własne 

1 088 938,00 2 082 887,00 1 495 325,00 

Ogółem środki finansowe 1 981 366,00 3 053 776,00 2 747 692,00 

Środki finansowe gminne ogółem 
na 1 mieszkańca 

21,66 23,53 30,28 

Środki finansowe z budżetu 
państwa na zadania zlecone i 
własne na 1 mieszkańca 

26,43 50,49 36,15 

Środki finansowe ogółem na 1 
mieszkańca 

48,08 74,02 66,43 

 

 

2.4. Struktura wydatków na pomoc społeczną ze względu na źródło finansowania 
 

Tabela Nr 5 - Źródła finansowania zadań realizowanych przez Ośrodek w latach 

2007-2009 
 

TREŚĆ 
LATA 

2007 2008 2009 

Zadania własne gminy 892 428,00 970 889,00 1 252 367,00 

Zadania własne gminy 

finansowane z budżetu państwa 
526 725,00 679 568,00 1 056 569,00 
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Zadania zlecone gminie 562 213,00 1 403 319,00 438 756,00 

RAZEM: 1 981 366,00 3 053 776,00 2 747 692,00 

 

Wykres Nr 4 - Źródła finansowania zadań realizowanych przez Ośrodek w latach 

2007-2009 
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2.5. Struktura wydatków na poszczególne formy pomocy  
 

Tabela Nr 6  – Formy pomocy finansowane w ramach ustawy o pomocy społecznej  

w latach 2007 - 2009 
 

 

FORMA POMOCY 

Liczba 

świadczeniobiorców 
Kwota świadczeń 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Zasiłki okresowe 388 323 382 396 063,00 502 268,00 588 223,00 

Zasiłki stałe 116 115 118 390 261,00 378 917,00 389 834,00 

Składki zdrowotne 135 117 99 44 311,00 42 027,00 41 913,00 

Stypendia szkolne 0 0 462 0,00 0,00 114 250,00 

Odpłatność za domy pomocy 

społecznej 
19 24 39 204 848,00 343 950,00 496 825,00 

Zasiłki celowe i pomoc w 

naturze 
713 519 645 387 241,00 331 480,00 441 358,00 

Dożywianie dzieci 646 507 490 272 774,00 239 660,00 233 217,00 

Posiłki dla osób dorosłych 43 82 83 18 282,00 67 501,00 89 749,00 

Sprawienie pogrzebu 1 3 0 2 755,00 8 861,00 0,00 

Klęska żywiołowa 0 903 44 0,00 829 557,00 16 100,00 

Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
16 18 18 127 641,00 152 818,00 171 405,00 

Usługi opiekuńcze 71 73 67 137 190,00 156 737,00 164 818,00 

Ogółem: x x x 1 981 366,00 3 053 776,00 2 747 692,00 
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Wykres Nr 5  –Liczba świadczeniobiorców korzystających z różnych form pomocy  
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Wykres Nr 6  - Kwota środków wydatkowanych w ramach ustawy o pomocy 

społecznej  
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Analiza porównawcza wskazuje na: 

1) wzrost dotyczy: 

 zasiłków okresowych o 26,82 %  w roku 2008 w stosunku do 2007 r. oraz 

wzrost o 17,12  % w roku 2009 w stosunku do 2008 r. Sytuacja  ta 

spowodowana była przed wszystkim zmianą  minimalnej wysokości zasiłku 

okresowego.  

W 2006 r. i 2007 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła:  
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 w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 35 % różnicy między 

kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej 

osoby,  

 w przypadku rodziny - 25 % różnicy między kryterium dochodowym 

rodziny a dochodem rodziny.  

W 2008 i 2009 r. z kolei minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła: 

 w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jak i w przypadku rodziny 

- 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie 

gospodarującej a dochodem tej osoby/ dochodem tej rodziny. 

 odpłatności za domy pomocy społecznej o 67,91 %  w roku 2008  w stosunku 

do 2007 r. oraz wzrost o 44,45 % w roku 2009 w stosunku do 2008 r.                                                                                                   

Sytuacja  ta spowodowana była przed wszystkim: 

 zwiększeniem liczby osób przebywających w domach pomocy 

społecznej, za które gmina ma obowiązek ustawowy ponosić odpłatność, 

 zwiększeniem miesięcznej kwoty odpłatności w domach pomocy 

społecznej. 

 zasiłków celowych i pomocy w naturze o 42,37 %  w roku 2009 w stosunku do 

2008 r.  Przyczyną takiego stanu było zwiększenie liczby  środowisk 

korzystających z zasiłków z 519 w roku 2008 do 645 w 2009 r. Kolejna 

przyczyna to wzrost wypłaty zasiłków na pokrycie kosztów opału oraz jego 

zakupu w naturze.  

 posiłków dla osób dorosłych  o 69,23 %  w roku 2008 w stosunku do 2007 r. 

oraz wzrost o 32,96 % w roku 2009 w stosunku do 2008 r.                                                                                                   

Sytuacja  ta spowodowana była przed wszystkim: 

 zwiększeniem liczby osób kwalifikujących się do tej formy pomocy  

o  40 osób w roku 2009 w stosunku do 2007 r. 

 wzrostem cen rynkowych.  

 specjalistycznych usług opiekuńczych o 19,73 %  w roku 2008 w stosunku do 

2007 r. oraz następny wzrost o 12,17 % w roku 2009 w stosunku do 2008 r.                                                                                                                           

W okresie sprawozdawczym znacznie wzrosły wydatki na realizację tego 

zadania. Sytuacja  ta spowodowana była przed wszystkim: 

 podwyższeniem ceny za godzinę usługi, co pozwoliło zapewnić lepszą 

jakość usług, 

 odpłatność osób korzystających z usług uzależniona była od dochodów 

(szczegółowo określona w rozporządzeniu MPiPS), co również miało 

wpływ na wielkość wydatków w poszczególnych latach. Z tytułu 

korzystania z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych na 

dochody budżetu państwa odprowadzono w 2007 r. – 4.610,08 zł,  

w 2008 r. – 7.635,94 zł, w 2009 r. – 14.514,39 zł. 

 usług opiekuńczych o  14,25 %  w roku 2008 w stosunku do 2007 r. oraz 

następny wzrost o 5,16  % w roku 2009 w stosunku do 2008 r.                                                                                                                           

W latach 2008 – 2009 występuje tendencja wzrostowa wydatków 

w porównaniu do 2007 r.                                                                                                                       

Wynika to w szczególności z podwyższenia ceny za godzinę usługi oraz  
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z faktu, że wielkość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od 

dochodu, która została określana Uchwałą Rady Miasta Krotoszyna Nr 

XI/172/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r.  

Na dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze odprowadzono 

dochody w 2007 r. w kwocie – 44.972,76 zł, w 2008 r. – 59.642,03, w 2009 r. 

70.141,39 zł. 

2) spadek dotyczy: 

 dożywiania dzieci o 8,29  %  w roku 2008 w stosunku do 2007 r. oraz wzrost 

o 2,88  % w roku 2009 w stosunku do 2008 r. Sytuacja  ta spowodowana była 

spadkiem liczby dzieci korzystających z posiłków. 

 zasiłków celowych i pomocy w naturze o 16,83 %  w roku 2008 w stosunku do 

2007 r.                                                              

Przyczyną takiego stanu było zmniejszenie liczby  środowisk korzystających  

z pomocy społecznej. 
 

2.6. Struktura wydatków na zadania własne gminy  
 

Tabela Nr 7  - Środki własne gminy przeznaczone na realizację zadań  

w latach 2007 – 2009 
 

FORMA POMOCY 2007 2008 2009 

Odpłatność za domy pomocy społecznej 204 848,00 343 950,00 496 825,00 

Zasiłki i pomoc w naturze 387 241,00 331 480,00 441 358,00 

Dożywianie 160 394,00 129 861,00 149 366,00 

Usługi opiekuńcze 137 190,00 156 737,00 164 818,00 

Sprawienie pogrzebu 2 755,00 8 861,00 0,00 

OGÓŁEM: 892 428,00 970 889,00 1 252 367,00 

 

Wykres Nr 7  - Środki własne gminy przeznaczone na realizację zadań  

w latach 2007 – 2009 
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Wydatki w latach 2008 – 2009 na realizację zadań własnych uległy zwiększeniu  

w stosunku do roku 2007. 

Największy wzrost widoczny jest w odpłatności za domy pomocy społecznej.  

W 2007 r. – Ośrodek pokrywał koszt pobytu w domach pomocy społecznej za 19 

osób, w 2008 r. – za 24 osoby, w 2009 r. – za 39 osoby. Poza tym wzrastały koszty 

odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.   

Wydatki na zasiłki celowe oraz pomoc w naturze w roku 2008 w stosunku do 2007 

uległy zmniejszeniu, a powodem tego stanu było zmniejszenie się liczby osób 

korzystających z pomocy społecznej, m.in. z powodu zatrudnienia. Należy podkreślić, 

że zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznawane są uznaniowo, jednakże z 

uwzględnieniem granic uznania administracyjnego. Wysokość przyznanego zasiłku 

celowego uzależniona jest od zgłaszanych potrzeb oraz możliwości finansowych  

w poszczególnych latach. 

Usługami opiekuńczymi w 2007 r. objętych było 71 osób, w 2008 r. 73 osoby, w 2009 

r. 67 osób.  Nie ma to jednak odzwierciedlenia w wysokości ponoszonych kosztów. 

Ma na to wpływ kwota ponoszonej odpłatności za 1 godzinę ( w 2007 r. – 6,90 zł,  

w 2008 r. – 8,66 zł, w 2009 r. – 9,20 zł), oraz ilość przyznanych godzin dla jednej 

osoby. 

W 2007 r. Ośrodek pokrył koszty pogrzebu dla 1 osoby, a w 2008 r. za 3 osoby.  

 

2.7. Struktura wydatków na zadania własne gminy w formie dofinansowania  

z budżetu państwa 

 

Tabela Nr 8 – Środki finansowe z dotacji celowej (2030) przeznaczone na realizację  

zadań własnych gminy w latach 2007 2009 
 

FORMA POMOCY 
Kwota świadczeń 

2007 2008 2009 

Zasiłki okresowe 396 063,00 502 268,00 588 223,00 

Zasiłki stałe 0,00 0,00 167 007,00 

Składki zdrowotne 0,00 0,00 13 489,00 

Stypendia szkolne 0,00 0,00 114 250,00 

Dożywianie dzieci oraz posiłki dla dorosłych 130 662,00 177 300,00 173 600,00 

Ogółem: 526 725,00 679 568,00 1 056 569,00 
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Wykres Nr 8 – Środki finansowe z dotacji celowej (2030) przeznaczone na realizację  

zadań własnych gminy w latach 2007 2009 
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Wielkość wydatków na zasiłki okresowe wykazuje tendencje wzrostowe.  

W 2007 r. z pomocy w formie zasiłków okresowych korzystało 388 osób, w 2008 r. – 

323 osoby, a w 2009 r. 382 osoby.  Sytuacja wysokości wydatków w roku 2008  

w stosunku do 2007 ma takie same uzasadnienie jak w przypadku zasiłków celowych. 

Jednak należy w tym wypadku ważny jest dodać fakt, że w 2007 roku wysokość 

zasiłku okresowego w 2007 r. wynosiła w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 

35 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej  

a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny - 25 % różnicy między kryterium 

dochodowym rodziny a dochodem rodziny.  

Od 2008 r.  kwota nie może być niższa niż 50 % różnicy między:  

  kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;  

 kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. 

Od lipca 2009 r. Ośrodek wypłaca stypendia szkolne. W okresie tym wypłacił  

w formie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze rzeczowym oraz w postaci 

zasiłków szkolnych na rzecz 462 uczniów, na łączną kwotę 114.250,00 zł. 

 

2.8. Struktura wydatków na zadania zlecone 

 

Tabela Nr 9  - Środki finansowe z dotacji celowe (2010) przeznaczone na realizację 

zadań  zleconych gminie 

 

FORMA POMOCY 2007 2008 2009 

Składki zdrowotne 44 311,00 42 027,00 28 424,00 

Zasiłki stałe 390 261,00 378 917,00 222 827,00 

Klęska żywiołowa 0,00 829 557,00 16 100,00 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 127 641,00 152 818,00 171 405,00 

OGÓŁEM: 562 213,00 1 403 319,00 438 756,00 
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Wykres Nr 9  - Środki finansowe z dotacji celowe (2010) przeznaczone na realizację 

zadań  zleconych gminie 
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Wydatki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby do tego uprawnione 

utrzymują się w latach 2007 – 2009 na zbliżonym poziomie. Znikome różnice 

wynikają z liczby osób uprawnionych ( w 2007 – 135 osoby, w 2008 r. – 117 osób, w 

2009 r. 99 osoby) oraz  z wielkości opłacanej składki. Średnia wysokość opłacanych 

składek kształtowała się następująco: w 2007 r. – 33,09 zł, w 2008 r. – 32,83 zł, w 

2009 r. 33,36 zł w stosunku do osób uprawnionych. 

Z powodu klęski suszy, która w 2008 r. wystąpiła na terenie miasta i gminy 

Krotoszyn, ze środków budżetu państwa 903 rodzinom wypłacono 829.557 zł  

w oparciu o przepisy i wytyczne przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego.  

W 2009 r. jednej osobie wypłacono 1.000 zł, jako producentowi rolnemu 

poszkodowanemu w wyniku powodzi w 2009 r., Z kolei  43 rodzinom, które 

ucierpiały w wyniku huraganu i obfitych opadów atmosferycznych, mających miejsce 

dnia 23 lipca 2009 r. wypłacono łącznie 15.100 zł 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze -  odpłatność ma tendencje wzrostowe. Przyczyną 

takiego stanu rzeczy jest przed wszystkim wysokość 1 godziny usługi. 

W 2007 r. była to kwota 9,50 zł, w 2008 r. – 10,95 zł, a w 2009 r. – 13,00 zł za jedną 

godzinę. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych w 2008 

i 2009 r. wynosiła 18, a w 2007 roku 16 osób. Natomiast ilość świadczeń 

przedstawiała się następująco: 2007 r. – 13.812 godzin, 2008 r. – 13.956 godzin, 2009 

r. -13.185 godzin. 
 

III.   Działalność pracowników socjalnych 

 

1. Praca socjalna  

 Jednym z głównych zadań gminy w zakresie pomocy społecznej jest 

wykonywanie pracy socjalnej. Praca socjalna dotyczy niemal każdej rodziny 

zgłaszającej się po pomoc do Ośrodka.  
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Jest to jedna z bardzo ważnych i pracochłonnych form pomocy, polegająca przede 

wszystkim na dotarciu do świadomości klienta, że pracownik socjalny chce i może mu 

pomóc, pod warunkiem, że on sam zaangażuje się w proces zmian. Pracownicy 

socjalni wpływają na zmianę życia indywidualnych osób oraz rodzin, którym służą 

w przypadkach nagłych sytuacji kryzysowych jak i codziennych, osobistych 

problemów. Pracownik socjalny często pełni funkcję „pogotowia ratunkowego” będąc 

po części prawnikiem, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką, doradcą czy po 

prostu cierpliwym słuchaczem. 

Praca socjalna jest ukierunkowana na przywrócenie utraconej lub ograniczonej 

zdolności samodzielnego funkcjonowania osoby lub rodziny. To działalność 

ułatwiająca jednostkom, grupom, środowiskom adaptację w zmieniających się 

warunkach życia. Jej ostatecznym celem jest umożliwienie osobom i rodzinom  

kierowania własnym postępowaniem oraz zdobycie niezależności w zabezpieczeniu 

warunków niezbędnych do egzystencji godnej człowieka.  

 Dzięki wzmożonej pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi poprzez 

aktywizowanie klientów do szukania pracy, wypełnianie, utrzymywanie stałego 

kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy oraz rozmowom pracowników socjalnych  

z pracodawcami udało się w okresie sprawozdawczym 29 osobom podjąć pracę.  

 

Tabela Nr 10  – Świadczenie pracy socjalnej 

 

TREŚĆ 
LATA 

2007 2008 2009 

Liczba rodzin 550 423 451 

Liczba osób w rodzinie 1 784 1 644 1 442 

 

Wykres Nr 10  – Świadczenie pracy socjalnej 
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2. Wywiady środowiskowe  

Rodzinne wywiady środowiskowe przeprowadzają pracownicy socjalni w celu 

ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób lub rodzin 

ubiegających się i korzystających z pomocy społecznej, w tym również na potrzeby 

jednostek organizacyjnych z terenu innej gminy. 

Wywiady środowiskowe mogą być przeprowadzane także w sytuacji, gdy inne 

przepisy tak stanowią. 

W latach 2007 – 2009 r. pracownicy socjalni przeprowadzili wywiady środowiskowe  

w sprawie: 

 udzielenia pomocy społecznej,   

 dodatków mieszkaniowych, 

 dłużników alimentacyjnych, 

 umorzenia świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, 

 oddłużenia czynszowego, 

 na potrzeby innych ośrodków pomocy społecznej, 

 na potrzeby innych instytucji, 

 na potrzeby Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego.       

  

3. Niebieska karta  

Pracownicy socjalni w swojej pracy posługują się kwestionariuszem „Niebieska 

Karta – Pomoc Społeczna”. W ramach swoich kompetencji i zadań pracownik 

socjalny: 

1) w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwraca się do Policji  

o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, 

2) w przypadku podejrzenia popełnionego przestępstwa powiadamia organy ścigania, 

3) uruchamia działania związane z interwencją kryzysową (poradnictwo prawne, 

psychologiczne, pomoc przy znalezieniu schronienia), 

4) przygotowuje wszechstronny plan pomocy i udziela informacji o przysługujących 

świadczeniach i formach pomocy, 

5) monitoruje efekty podjętych działań, 

6) współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami pomocnymi w danej sprawie. 

Z Komendy Powiatowej Policji w ramach współpracy otrzymaliśmy 7 kart. 

  

4. Dodatki mieszkaniowe  

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w latach 2007 – 2009 roku 

przeprowadzane były wywiady środowiskowe na zlecenie Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie. Ośrodek  przeprowadzał 

wywiady środowiskowe. 

 

5. Kontrakt socjalny  

Pracownik kieruje się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy. Ma obowiązek 

przeciwdziałania praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę 

lub grupę. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.  
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W kontrakcie socjalnym opracowuje się ocenę sytuacji osoby lub rodziny oraz 

formułuje cele, które ma osiągnąć osoba lub rodzina dla przezwyciężenia trudnej 

sytuacji życiowej. 

 Narzędzie to określa również uprawnienia i zobowiązania stron (pracownika 

socjalnego oraz osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc), w ramach wspólnie 

podejmowanych działań.  

 W związku z tym, kontrakt socjalny może być zawierany w określonym etapie 

metodycznego działania, po pełnym rozpoznaniu i ocenie sytuacji osoby lub rodziny 

ubiegającej się o pomoc.   

 Odmowa zawarcia lub niedotrzymanie postawień kontraktu przez osobę lub 

rodzinę może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia 

decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej.  

 

 

IV.  Inne formy pomocy realizowane przez Ośrodek w latach 2007 – 2009 

 
1. Noclegownia 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez 

Ośrodek jest udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.  

 Noclegownię dla bezdomnych mężczyzn w Krotoszynie utworzono w 1997 r.  

i wchodzi ona w strukturę Ośrodka. 

 W roku 2007 z pobytu w Noclegowni korzystało 6 mężczyzn, w 2008 - 7, w 2009   

- 11 mężczyzn. 

 Wszystkie osoby bezdomne objęte były pomocą w formie pracy socjalnej. 

Kontynuowano współpracę z Policją i Strażą Miejską w Krotoszynie.  

Pobyt w Noclegowni jest odpłatny i wynosił 8,00 za jeden dzień noclegu.  

W przypadku braku źródła dochodu pobyt jest bezpłatny. 

W 2007 r. na dochody gminy odprowadzono dochody z tytułu odpłatności za pobyt  

w Noclegowni w kwocie 612,00 zł, w 2008 r. – 1.312,00 zł, a w 2009 r. – 1.560,00 zł. 

Koszt utrzymania i funkcjonowania Noclegowni obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela Nr 11  – Koszt funkcjonowania i utrzymania Noclegowni 

 

TREŚĆ 
LATA 

2007 2008 2009 

Koszt funkcjonowania i utrzymania 
Noclegowni 

8 445 17 371 14 317 
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Wykres Nr 11  – Koszt funkcjonowania i utrzymania Noclegowni 
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2. Program PEAD  
Od 2007 roku realizowany jest unijny program „Dostarczenie żywności  

dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”,  PEAD – Europejski Program Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym”, którego celem jest nieodpłatne przekazywanie pomocy 

żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej.  

Liczba rodzin, które otrzymują żywność dzięki w/w programu przedstawia poniższa 

tabela. 

 

Tabela Nr 12 – Dane dotyczące realizacji Programu PEAD   

 

TREŚĆ 
LATA 

2007 2008 2009 

Liczba rodzin 800 1 103 810 

Ilość wydanej żywności w kg 20 843,00 25 870,00 52 811,16 

Wartość wydanej żywności w zł 48 700,67 52 101,02 125 331,98 

 

Wykres Nr 12 – Dane dotyczące realizacji Programu PEAD   
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3. Zbiórki darów, akcje 

Na bazie Ośrodka funkcjonuje akcja „POMÓŻ INNYM”, w ramach, której przyjmuje 

się od mieszkańców gminy, przedsiębiorców i innych osób, odzież używaną oraz 

artykuły gospodarstwa domowego (meble, pralki, lodówki, telewizory, wózki 

dziecięce, zabawki itp.). Wszystkie te rzeczy są sortowane, a następnie wydawane 

osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Z tej formy pomocy mogą 

skorzystać wszystkie chętne osoby bez względu na posiadany dochód. Punkt odzieży 

mieści się w Ośrodku, natomiast punkt składowania oraz wydawania art. gospodarstwa 

domowego znajduje się w jednym z pomieszczeń garażowych, będącym w posiadaniu 

Ośrodka. Punkty w/w funkcjonują bez nakładów finansowych. 

 

4. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 W latach 2007 – 2008 Ośrodek kontynuował realizację wieloletniego programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomocą w ramach programu rządowego 

objęto dzieci oraz osoby dorosłe. Pomoc tym osobom udzielana była w dwóch 

formach: w formie posiłków, bądź w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub 

żywności. 

 

Tabela Nr 14 -  Koszt  Programu „Pomoc państwa w dożywianiu” 

 

TREŚĆ 
LATA 

2007 2008 2009 

Dzieci do 7 roku życia 603,00 990,00 2 894,00 

Uczniowie do czasu ukończenia 
szkoły ponadgimnazjalnej 

93 204,00 103 893,00 75 917,00 

Pozostałe osoby 9 627,00 67 501,00 89 749,00 

Ogółem 103 434,00 172 384,00 168 560,00 

 

Wykres Nr 13 -  Koszt  Programu „Pomoc państwa w dożywianiu” 
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W 2009 r. Ośrodek otrzymał także w ramach realizacji programu dożywiania „Pomoc 

państwa w dożywianiu” środki na doposażenie stołówek szkolnych, które wydatkował 

w kwocie 27.591,00 zł, doposażając następujące placówki oświatowe: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krotoszynie – doposażenie na kwotę: 1.306,00 zł; 

2. Szkoła Podstawowa w Biadkach – doposażenie na kwotę: 7.714,00 zł; 

3. Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie – doposażenie na kwotę: 5.295,00 zł; 

4. Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – doposażenie na kwotę: 

10.968,00 zł; 

5. Zespół Szkół nr 3 w Krotoszynie – doposażenie na kwotę: 2.308,00 zł. 

 
5. Program „Szansa na lepsze życie” 

 Ośrodek w roku 2008 po raz pierwszy podjął się realizacji projektu systemowego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

Priorytetu VII: Promocja integracji społecznej,  

Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 

Poddziałania: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 

pomocy społecznej, pod nazwą: „SZANSA NA LEPSZE ŻYCIE”. 

 Głównym założeniem projektu było: zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem 

społecznym i zawodowym klientów Ośrodka oraz ułatwienie im znalezienia pracy 

poprzez: zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności społecznych oraz 

zawodowych klientów pomocy społecznej; „wyposażenie" uczestników w narzędzia 

poprzez dostarczenie informacji umożliwiających samodzielne radzenie sobie na 

rynku pracy, aktywne poszukiwanie zatrudnienia, przedstawienie mechanizmów 

rządzących rynkiem pracy i zasad poruszania się po nim; redukcja deficytów 

społecznych i interpersonalnych zagrażających wykluczeniem społecznym i 

zawodowym.  

 Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Środki  finansowe przyznane są w formie dotacji rozwojowej na podstawie umowy  

z dnia 30 września 2008 r. ( z późniejszymi aneksami) zawartej pomiędzy 

Wielkopolskim Urzędem Pracy w Poznaniu, jako instytucji pośredniczącej a Miejsko 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krotoszynie, zwanym „Beneficjentem”. 

 Do udziału w projekcie zostali skierowani klienci Ośrodka długotrwale bezrobotni, 

zagrożeni wykluczeniem społecznym, osoby z niskim wykształceniem. Grupa 

docelowa w 2008 roku liczyła 26 osób, a w 2009 r. 30 osób,  korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej, 

poszukujących pracy lub niepozostających w zatrudnieniu z terenu miasta i gminy 

Krotoszyn.  

 W trakcie realizacji projektu uczestnicy wzięli udział w zorganizowanych 

warsztatach, kursach i szkoleniach zawodowych. 

 W trakcie realizacji projektu osoby biorące w nim udział otrzymały zasiłki i pomoc 

w naturze jako wsparcie dochodowe zgodnie z kryteriami i warunkami określonymi  

w ustawie o pomocy społecznej.  

Wielkość środków wydatkowanych w ramach Projektu „Szansa na lepsze życie” 

przedstawiała się następująco: 
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Tabela Nr 15 -  Koszty Programu „Szansa na lepsze życie” 

 

TREŚĆ 
LATA 

2007 2008 2009 

Wartość wkładu własnego 0,00 19 106,00 30 569,00 

Wartość otrzymanego 
dofinansowania 

0,00 162 423,00 258 963,00 

Ogółem 0,00 181 529,00 289 532,00 

 

Wykres Nr 14  -  Koszty Programu „Szansa na lepsze życie” 
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V.  Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi 

 

Pracownicy Ośrodka w toku codziennych działań podejmują na bieżąco współpracę  

z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w ramach pracy socjalnej 

prowadzonej z osobą/rodziną. Ośrodek włącza się w różnego rodzaju akcje 

prowadzone na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.  

  

Ośrodek współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Krotoszynie. Wzorem lat 

ubiegłych współpraca polega na umożliwieniu odbycia stażu w Ośrodku. I tak w 2007 

r. staż odbyła 1 osoba, w 2008 r. 2 osoby, a w roku 2009 - 3 osoby w pełnym 

wymiarze czasu pracy na stanowiskach pracowników administracyjnych. Stażyści 

zostali przydzieleni do pomocy w prowadzeniu spraw związanych z świadczeniami 

rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, a także do pomocy związanej z wydawaniem 

żywności w ramach realizacji programu PEAD. 

Od stycznia 2009 r. została w Ośrodku dzięki ścisłej współpracy z PUP uruchomiona 

Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna (SEPI), która łączy systemy 

POMOST – używany w pomocy społecznej, PULS – z którego korzystają urzędy 

pracy,  ŚR – obsługujący świadczenia rodzinne. SEPI pozwala na bezobsługową 

wymianę danych pomiędzy PUP a Ośrodkiem. Przyczynia się do eliminowania 

kosztów związanych z wydawaniem, drukowaniem i przesyłaniem zaświadczeń 

między jednostkami.  
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Również dzięki współpracy z PUP posiadamy lepszy dostęp do informacji 

dotyczących organizowanych programów aktywizacji osób bezrobotnych oraz 

oferowanych miejsc pracy.  

 

Współpraca z Urzędem Miejskim w Krotoszynie 

Dotyczy pomocy merytorycznej oraz pomocy w załatwianiu różnych spraw naszych 

klientów. Są to sprawy dotyczące przydziału mieszkań z zasobów gminy, kwestii 

związanych z podatkami czy wyrabianiem dokumentów. Szczególnie ważna jest dla 

nas współpraca z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

Od lat Ośrodek prowadzi ścisłą współpracę z PCPR będącym, podobnie jak Ośrodek 

jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Z tego też względu działalność Ośrodka 

jest uzupełniania przez działalność PCPR. Dotyczy ona między innymi ustalania 

stopni niepełnosprawności i zaliczania do osób niepełnosprawnych,  umieszczania  

w domach pomocy społecznej, udzielania informacji o warunkach otrzymywania 

pomocy dla osób niepełnosprawnych z PFRON. 

 

Współpraca z Sądem Rejonowym w Krotoszynie 

Dotyczy ona podejmowania działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej  

rodzin z problemami. Polegają one na informowaniu o niepokojących sytuacjach  

w rodzinach stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego funkcjonowania. 

Szczególnie ważna jest tu kwestia zaniedbań i przemocy w rodzinach z małoletnimi 

dziećmi. Ważnym elementem jest współpraca z kuratorami sądowymi. 

Ośrodek przeprowadza wywiady środowiskowe z kandydatami na rodziny zastępcze  

i wydaje opinie w tej kwestii. 

 

Współpraca z Powiatową Komendą Policji 

Polega na wzajemnym informowaniu się o środowiskach i miejscach stanowiących 

zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla osób w nich przebywających jak 

i z najbliższego otoczenia, w szczególności dotyczy problemu przemocy w rodzinie. 

Ścisła współpraca dotyczy także kwestii funkcjonowania Noclegowni oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa osobom samotnym. 

 

Regularna współpraca podejmowana jest także: 

 w zakresie prowadzenia Noclegowni:  Straż Miejska, Policja, Urząd Miejski, 

 w zakresie rozwiązywania problemów mieszkaniowych:  PGKiM  

w Krotoszynie – przeprowadzane są wywiady środowiskowe w sprawie 

dodatków mieszkaniowych, 

 w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień: Ośrodki Leczenia 

Uzależnień, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

 W zakresie pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym, długotrwale i 

ciężko chorym: domy pomocy społecznej, ZUS, KRUS, pielęgniarki 

środowiskowe, PCK, lekarze rodzinni, 

 W zakresie rozwiązywania problemów społecznych: PCPR, pedagodzy 

szkolni, wychowawcy, placówki oświatowe, Policja, Sąd Rejonowy, Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej, 
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 W zakresie możliwości uzyskania żywności: Wielkopolski Bank Żywności, 

Hurtownia Spożywcza Pani Haliny Szorek, 

 W zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym: Ośrodek skompletował 50 

wniosków w zakresie programu „Uczeń na Wsi”. 

 

VI. Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 

zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny 

 

 Ośrodek w okresie sprawozdawczym ustalał uprawnienia do świadczeń 

rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz do składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Liczba osób korzystających z w/w form pomocy przedstawiono w tabeli. 

 

Tabela Nr 16 – Liczba osób korzystających z świadczeń rodzinnych, zaliczki 

alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz osoby, za które opłacane były składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

 

FORMA POMOCY 
Liczba osób korzystających 

2007 2008 2009 

Świadczenie rodzinne z dodatkami 3 582 3 415 2 575 

Zaliczka alimentacyjna 188 166 0 

Fundusz alimentacyjny 0 174 192 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 67 68 70 

Ogółem: 3 837 3 823 2 837 

 

Wykres Nr 15 – Liczba osób korzystających z świadczeń rodzinnych, zaliczki 

alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz osoby, za które opłacane były składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
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1. Świadczenia rodzinne 

 

Od 1 maja 2004 r. Ośrodek  realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych. 

Świadczenia rodzinne obejmują: 

 zasiłek rodzinny oraz 7 dodatków do zasiłku rodzinnego, 

 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne, 

 jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. 

Do w/w świadczeń uprawnione są rodziny, których dochód nie przekracza kryterium 

dochodowego ustalonego ustawą: 

 dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę lub dochód osoby uczącej się nie 

przekracza 504,00 zł netto m-nie, 

 próg dochodowy jest podniesiony do kwoty 583,00 zł netto w przypadku, gdy 

członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

Wydatki na świadczenia rodzinne kształtowały się następująco: 

 

Tabela Nr 17 – Realizacja świadczeń rodzinnych w latach 2007-2009 

 

FORMA POMOCY 
Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Zasiłki rodzinne  66 386 58 695 50 090 4 044 286,00 3 562 564,00 3 206 550,00 

Dodatki do zasiłków rodzinny 26 403 23 118 20 345 3 198 358,00 2 199 168,00 2 615 278,00 

Zasiłki pielęgnacyjne 8 734 9 737 10 250 1 458 090,00 1 489 761,00 1 568 250,00 

Świadczenia pielęgnacyjne 871 923 875 395 920,00 387 282,00 381 808,00 

Jednorazowa zapomoga z 

tytułu urodzenia dziecka 
430 467 508 430 000,00 467 000,00 508 000,00 

Ogółem: x x x 9 526 654,00 8 105 775,00 8 279 886,00 

 

Wykres Nr 16 –Liczba świadczeń rodzinnych w latach 2007-2009 
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Wykres Nr 17 – Wydatki na świadczenia rodzinne w latach 2007-2009 
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2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

 

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zadanie zlecone gminie, 

finansowane ze środków budżetu państwa. 

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacana jest za osobę, która 

zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, 

osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 

niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem, jeżeli dochód na osobę w 

rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na 

osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. 

Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki 

pozostają na bezpłatnym urlopie.  

W okresie sprawozdawczym z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe realizacja przedstawiała się następująco: 

 

Tabela Nr 18 – Wydatki na składki emerytalne i rentowe w latach 2007-2009 

 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 

Liczba świadczeń 735 719 647 

Kwota świadczeń 95 733,00 77 063,00 72 183,00 
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Wykres Nr 18  – Wydatki na składki emerytalne i rentowe w latach 2007-2009 
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3. Zaliczka alimentacyjna 

 

W okresie od 1 września 2005 r. do 30 września 2008 roku Ośrodek realizował 

zadania w zakresie zaliczki alimentacyjnej jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej. 

Realizacja zaliczki alimentacyjnej w okresie od 1 stycznia 2007  r. do 31 grudnia 2008 

przedstawiała się następująco: 

 

Tabela Nr 19 – Wydatki na zaliczkę alimentacyjną 

 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 

Liczba świadczeń 3 616 2 572 0 

Kwota świadczeń 758 307,00 557 972,00 0,00 

 

4. Fundusz alimentacyjny 

 

Od 1 października 2008 r. Ośrodek realizuje zadania w zakresie przyznawania 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do 

alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 

zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenie 

przysługuje do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia albo w przypadku, 

gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo 

w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – 

bezterminowo. 
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 

alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. 

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1 października  

2008 r. do 31 grudnia 2009 r. przedstawiała się następująco: 

 

Tabela Nr 20  – Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 

Liczba świadczeń 0 868 3 874 

Kwota świadczeń 0,00 230 681,00 1 080 173,00 

 

Tabela Nr 21  – Wydatki ogółem na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny 

 

Świadczenia 2007 2008 2009 

Kwota świadczeń 758 307,00 788 653,00 1 080 173,00 

 

 

Wykres Nr 19  – Wydatki na zaliczkę i fundusz alimentacyjny 
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5. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych 
 

 Od 1 września 2005 roku do 30 września 2008 roku Ośrodek realizował zadania  

w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z 

dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz 

zaliczce alimentacyjnej.  
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Prowadzone były postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie 

wniosku kancelarii komorniczej o bezskutecznej egzekucji świadczenia 

alimentacyjnego. 

W ramach prowadzonego postępowania nawiązywana była współpraca z Kancelariami 

Komornika przy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie. 

Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone było postępowanie mające na celu 

rozeznanie ich sytuacji finansowej oraz zawodowej. Informacje uzyskane podczas 

wywiadu przekazywane były kancelarii  komorniczej.   

W okresie sprawozdawczym zostały zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, 

łącznie z kwotą powiększona o 5 %, jak poniżej: 

 

Tabela Nr 22  – Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dłużników alimentacyjnych 

 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 

Dochody budżetu państwa  18 267,00 13 027,00 18 257,00 

Dochody budżetu gminy 18 267,00 13 027,00 18 257,00 

SUMA: 36 534,00 26 054,00 36 514,00 

 

 Z dniem 1 października 2008 roku weszła w życie ustawa o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, która reguluje nowy sposób postępowania wobec 

dłużników alimentacyjnych.  

 Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu należności w wysokości 

świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, łącznie z ustawowymi 

odsetkami, na zasadach określonych w ustawie. 

I tak: 

 20 % kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela*, 

 20 % kwot należności stanowi dochód własny gminy dłużnika**, 

 60 % kwot należności stanowi dochód budżetu państwa, 

 naliczone odsetki ustawowe stanowią dochód budżetu państwa. 

*  Organ właściwy wierzyciela – oznacza wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. 

** Organ właściwy dłużnika – oznacza wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego 

ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. 

 

Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz przez organ właściwy wierzyciela 

dochody, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań 

wobec dłużników alimentacyjnych. 
 

Tabela Nr 23  – Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników 

alimentacyjnych 

 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 

Dochody przekazane na dochody 

budżetu państwa - 60% 
0,00 13 763,00 50 816,00 

Dochody przekazane na dochody 

budżetu państwa - odsetki 
  873,00 58 487,00 
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Dochody przekazane na dochody 

własne gminy wierzyciela 
0,00 4 141,00 19 492,00 

Dochody przekazane na dochody 

własne gminy dłużnika 
0,00 4 141,00 19 492,00 

Dochody przekazane przez inne gminy 0,00 896,00 8 852,00 

RAZEM: 0,00 23 814,00 157 139,00 

 
Wykres Nr 20  – Świadczenia z zaliczki i funduszu alimentacyjnego zwrócone przez 

dłużników alimentacyjnych 
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VII. Zakończenie 

 
 Ośrodek poprzez udzielanie wsparcia, okazując szacunek, akceptację, 

zrozumienie i troskę pomaga mieszkańcom miasta i gminy Krotoszyn odzyskać 

zaufanie we własne możliwości i wiarę w możliwość wyjścia z sytuacji kryzysowej. 

 Ośrodek na rzecz mieszkańców wykonywał zadania, których celem była dbałość  

o to aby: 

o dzieci nie były głodne, w tym celu opłacano posiłki w placówkach 

oświatowych,  

o seniorzy mieli godną starość, czy to w domu pomocy społecznej, czy to w 

środowisku domowym, 

o osoby niepełnosprawne i osoby chore psychicznie nie były marginalizowane 

przez społeczeństwo, 

o zapobiec bezdomności poprzez szybkie reagowanie w kryzysie ekonomicznym 

rodziny, 

o usługi opiekuńcze realizowane w środowisku dla mieszkańców dostosować do 

rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności aby przedłużyć funkcjonowanie jak 

najdłużej w środowisku domowym, 
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o umożliwić osobom ubogim i nieubezpieczonym dostęp do bezpłatnych 

świadczeń zdrowotnych w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia oraz do 

leków ratujących im życie, 

o udzielać schronienia, zapewniać posiłek oraz niezbędne ubranie osobom tego 

pozbawionym, 

o osoby wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym zaangażować do 

uczestnictwa w Projekcie „Szansa na lepsze życie”, współfinansowanego ze 

środków EFS w ramach POKL, Priorytetu VII. 

 

W 2010 roku zamierzamy kontynuować powyższe zadania monitorując ich rezultaty, 

podejmować próby rozwiązywania pojawiających się nowych problemów 

społecznych, wynikających ze zmieniającej się sytuacji społeczno – gospodarczej, 

dostosowując te rozwiązania do zmian w obszarze polityki społecznej. 
 

Dyrektor  

Miejsko Gminnego  

Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Krotoszynie 

Teresa Stęplewska 
 

 


