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I. Wprowadzenie 

 

 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie, zwanym dalej 

Ośrodkiem lub MGOPS świadczy pomoc osobom i rodzinom, które nie są w stanie pokonać 

trudnej sytuacji, w jakiej się znajdują wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 

możliwości. 

 Działania Ośrodka w 2013 r. były ściśle powiązane z celami określonymi w Strategii 

Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 

2007-2013, które miały służyć poprawie wykorzystania zasobów przeznaczonych na pomoc 

społeczną oraz bardziej efektywnemu systemowi pomocy społecznej skoordynowanemu z 

innymi systemami wsparcia. 

  Cele te skupiały wysiłki Ośrodka w obszarze minimalizowania zjawiska marginalizacji,  

wykluczenia, ale też wysiłki we wspieraniu osób i rodzin w zaspokajaniu niezbędnych 

potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

System działań obejmował rozmaite instrumenty pomocy finansowej jak i niefinansowej  

z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wsparcia rodziny i 

pieczy zastępczej.   

W Ośrodku w 2013 r. kontynuowano działania w szczególności poprzez:  

 kontrakty socjalne, 

 asystenturę rodzin i poradnictwo specjalistyczne wykorzystywane w pracy socjalnej 

ukierunkowanej na aktywizację w rodzinach z problemami opiekuńczo – 

wychowawczymi, 

 aktywizację klientów poprzez uczestnictwo w realizacji projektu systemowego EFS, 

 współpracę ze służbami zatrudnienia na rzecz aktywizacji zawodowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W sprawozdaniu przedstawiono działalność Ośrodka w procesie przeciwdziałania 

zjawisku marginalizacji i wykluczeniu społecznego. Pokazano aspekt finansowy realizacji 

poszczególnych zadań, a także instrumenty oddziaływania Ośrodka w poszczególnych 

obszarach problemowych. 
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II. Poziom i struktura wydatków w 2013 r. 

 

1. Źródła finansowania w 2013 r. 

Wzorem lat ubiegłych wydatki Ośrodka w roku 2013 finansowane były z różnych źródeł:  

 z budżetu państwa na zadania zlecone – w kwocie  11.175.193,53 zł; 

 z budżetu państwa na zadania własne gminy – w kwocie 2.513.508,13 zł; 

 z budżetu gminy – 2.996.597,24 zł; 

 ze środków Unii Europejskiej (EFS) – w kwocie 560.509,94 zł 

Udział procentowy źródeł finansowania wydatków MGOPS w roku 2013 wykazuje na  

dominującą rolę budżetu państwa, co ilustruje wykres poniżej.  
 

Wykres nr 1. Procentowy udział źródeł finansowania wydatków MGOPS w 2013 r. 

 

 
 

Szczegółową strukturę wydatków poniesionych przez Ośrodek w stosunku do posiadanego 

planu przestawiają poniższe tabele. 
 

Tabela nr 1:  Plan wydatków i jego wykonanie na dzień  31-12-2013 r. w poszczególnych działach. 

 

Lp. Dział Wyszczególnienie 

Plan wydatków 

na dzień 

31-12- 2013 r. 

Wykonanie 

na dzień 

31-12-2013 r. 

% 

Wykonania 

w stosunku 

do planu 

1. 852 Pomoc społeczna 16 660 804,88 16 265 824,67 97,63% 

2. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 648 738,00 626 268,09 96,54% 

3. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 369 964,00 358 964,20 97,03% 

RAZEM: 17 679 506,88 17 251 056,96 97,58% 
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Tabela nr 2: Plan finansowy wydatków na dzień 31-12-2013 r. i jego wykonanie w poszczególnych 

działach, rozdziałach. 

 

Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie 
Plan wydatków  

2013 r. 

Wykonanie  

na dz.  

31-12-2013 r. 

% Wykonania  

w stosunku do planu 

1. 852 85202 
Domy pomocy społecznej - odpłatność za pobyt w 

domach pomocy społecznej ponoszona przez 
gminę 

1 106 000,00 1 096 421,74 99,13% 

2. 852 85204 
Rodziny zastępcze - odpłatność za pobyt dzieci w 
rodzinach zastępczych ponoszona przez gminę 

29 000,00 27 762,13 95,73% 

3. 852 85205 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 
4 450,00 2 728,40 61,31% 

4. 852 85206 Wspieranie rodziny 26 879,88 26 877,88 99,99% 

5. 852 85212 

Świadczenia rodzinne z dodatkami świadczenie z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego  

11 306 329,00 10 982 477,37 97,14% 

6. 852 85213 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 
82 856,00 82 655,07 99,76% 

7. 852 85214 
Zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
1 476 350,00 1 449 593,14 98,19% 

8. 852 85216 Zasiłki stałe 642 889,00 641 770,10 99,83% 

9. 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 371 238,00 1 348 796,28 98,36% 

10. 852 85295 Pozostała działalność  614 813,00 606 742,56 98,69% 

11. 853 85395 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 
pozostała działalność 

648 738,00 626 268,09 96,54% 

12. 854 85415 
Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc 

materialna dla uczniów w postaci stypendiów dla 
uczniów i innych form pomocy dla uczniów 

369 964,00 358 964,20 97,03% 

RAZEM: 17 679 506,88 17 251 056,96 97,58% 

 
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) 
 

Tabela Nr 3: Plan finansowy wydatków i jego wykonanie na dzień 31-12-2013 r. w zakresie zadań 

zleconych. 

 

Lp. Rodzaj Zadania 
Plan wydatków na 

2013 r. 

Wykonanie  

na dz. 31-12-2013 r. 

% Wykonania  

w stosunku do planu 

1. Świadczenia rodzinne z dodatkami 8 907 920,00 8 643 040,82 97,03% 

2. 
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
opłacane za klientów  

313 709,00 313 321,77 99,88% 

3. Koszt obsługi świadczeń rodzinnych  308 725,00 268 680,97 87,03% 

4. Fundusz Alimentacyjny 1 665 088,00 1 652 558,17 99,25% 

5. Koszt obsługi Funduszu Alimentacyjnego 50 652,00 49 576,13 97,88% 

6. 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne  
29 856,00 29 856,00 100,00% 

7. 
Wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi 

prawnemu przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki 
1 860,00 1 860,00 100,00% 

8. 
Rządowy program wspierania osób pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne 
216 300,00 216 299,67 100,00% 

RAZEM: 11 494 110,00 11 175 193,53 97,23% 
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2.2. Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) 

 
Tabela nr 4:  Plan finansowy wydatków i jego wykonanie na dzień 31-12-2013 r. w zakresie 

zadań własnych dofinansowanych z dotacji celowej. 

 

Lp. Rodzaj Zadania 
Plan wydatków na 

2013 r. 

Wykonanie  

na dz. 31-12-2013 r. 

% Wykonania  

w stosunku  

do planu 

1. 
Wspieranie rodziny - wynagrodzenie asystentów 

rodziny 
13 501,88 13 501,88 100,00% 

2. 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej                                                                    
50 000,00 50 000,00 100,00% 

3. Zasiłki okresowe 1 111 350,00 1 085 454,61 97,67% 

4. Zasiłki stałe 638 889,00 638 889,00 100,00% 

5. Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 212 670,00 212 670,00 100,00% 

6. 
Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów 

i zasiłków szkolnych 
295 971,00 287 170,64 97,03% 

7. Ośrodki pomocy społecznej 225 822,00 225 822,00 100,00% 

RAZEM: 2 548 203,88 2 513 508,13 98,64% 

 

2.3. Wydatki finansowane z środków własnych gminy 
 

Tabela nr 5:  Plan finansowy wydatków i jego wykonanie na dzień 31-12-2013 r. w zakresie zadań 

własnych. 

 

Lp. Rodzaj Zadania 
Plan wydatków  

na 2013 r. 

Wykonanie na dz. 31-12-2013 

r. 

% 

Wykonania 

w stosunku 

do planu 

1 2 3 4 5 

1. Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 1 106 000,00 1 096 421,74 99,13% 

2. Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 29 000,00 27 762,13 95,73% 

3. 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 
4 450,00 2 728,40 61,31% 

4. Wspieranie rodziny 13 378,00 13 376,00 99,99% 

5. Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego 60 235,00 55 299,51 91,81% 

6. 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                                    
3 000,00 2 799,07 93,30% 

7. Zasiłki celowe i pomoc w naturze 365 000,00 364 138,53 99,76% 

8. Zasiłki stałe 4 000,00 2 881,10 72,03% 

9. Ośrodki pomocy społecznej 1 143 556,00 1 121 114,28 98,04% 

10. 
Koszt utrzymania Noclegowni, koszty obsługi programu 

PEAD 
30 843,00 26 976,18 87,46% 

11. Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 155 000,00 150 796,71 97,29% 

12. 
Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i 

zasiłków szkolnych 
73 993,00 71 793,56 97,03% 

RAZEM: 2 988 455,00 2 936 087,21 98,25% 
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2.4. Wydatki finansowane w ramach projektu pn. „Szansa na lepsze życie” 

 
Tabela nr 6:  Plan finansowy wydatków i jego wykonanie na dzień 31-12-2013 r. w zakresie 

projektu pn. „Szansa na lepsze życie”. 

 

Lp. Rodzaj Zadania 
Plan wydatków na 

2013 r. 

Wykonanie  

na dz. 31-12-2013 r. 

% Wykonania  

w stosunku  

do planu 

1.  Dofinansowanie projektu "Szansa na lepsze życie" 580 622,00 560 509,94 96,54% 

2. 
Zasiłki celowe wypłacone w ramach projektu "Szansa 

na lepsze życie" - wkład własny gminy 
68 116,00 65 758,15 96,54% 

RAZEM: 648 738,00 626 268,09 96,54% 

 

III. Realizacja dochodów w 2013 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 2013 uzyskano dochody w łącznej kwocie: 452.496,47 zł. 

Poniższe tabele obrazują szczegółowy podział uzyskanych dochodów. 
  

Tabela nr 7: Dochody własne gminy na dzień 31-12-2013 r.  

 

Lp. Wyszczególnienie 
Klasyfikacja 

budżetowa 

Plan 

dochodów 

na dzień 

31-12- 2013 r. 

Wykonanie 

na dzień 

31-12-2013 r. 

% 

Wykonania  

w stosunku do 

planu 

1. 
Zwroty odpłatności za pobyt w domach 

pomocy społecznych z lat ubiegłych 
852.85202.0970. 960,00 959,41 99,94% 

2. 
Działalność Ośrodka (odsetki bankowe od 

lokaty O/N) 
852.85219.0920. 7 750,00 7 683,96 99,15% 

3. Działalność Ośrodka - różne wpływy 852.85219.0970. 2 600,00 2 589,97 99,61% 

4. Usługi opiekuńcze - wpływ z odpłatności 852.85228.0830. 72 000,00 71 438,90 99,22% 

5. Odpłatność za pobyt w Noclegowni 852.85295.0830. 40,00 40,00 100,00% 

RAZEM: 83 350,00 82 712,24 99,23% 

 
Tabela nr 8: Dochody gminy w związku z wykonywaniem zadań zleconych. 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Klasyfikacja 

budżetowa 

Wykonanie na 

dz. 31-12-2013 r. 

1. 
Zaliczka alimentacyjna - kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu 

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

dochody własne gminy  - 50% wpływów 
852.85212.0970. 12 920,64 

2. 
Fundusz alimentacyjny - kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu 

wypłaconych świadczeń z FA przekazane na dochody własne gminy dłużnika  
852.85212.0980. 83 052,39 

3. 
Fundusz alimentacyjny - kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu 

wypłaconych świadczeń z FA przekazane na dochody własne innych gmin 
852.85212.0980. 15 478,87 

RAZEM: 111 451,90 
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Tabela nr 9: Wpływy związane z wykonywaniem zadań zleconych odprowadzane do 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Klasyfikacja 

budżetowa 

Wykonanie na 

dz. 31-12-2013 r. 

1. 
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w ramach zadań zleconych 
przekazane na dochody budżetu państwa 

852.85212.0920. 7 979,09 

2. 
Odsetki od Funduszu Alimentacyjnego w ramach zadań zleconych przekazane 

na dochody budżetu państwa 
852.85212.0920. 37 484,03 

3. 
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. 12 920,65 

4. 
Fundusz alimentacyjny - kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z 
tytułu wypłaconych świadczeń z FA przekazane na dochody budżetu państwa  - 

60% wpływów  
852.85212.0980. 147 806,80 

6. 
Zwroty świadczeń nienależnie pobranych w ramach zadań zleconych 

przekazane na dochody budżetu państwa 
852.85212.0970. 31 153,40 

 7. 
Zwrot składek zdrowotnych z lat ubiegłych w ramach zadań zleconych 

przekazane na dochody budżetu państwa 
852.85213.0970. 187,20 

8. 
Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych przekazane na 
dochody budżetu państwa 

852.85216.0970. 2 031,00 

9. 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływ z odpłatności, przekazane na 

dochody budżetu państwa 
852.85228.0830. 18 770,16 

RAZEM: 258 332,33 

 

IV. Klienci Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie 

 

 Organizacja, zadania, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich 

udzielania określa ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomoc społeczna 

wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, a 

osoby i rodziny korzystające z pomocy obowiązane są do współpracy w rozwiązywaniu ich 

trudnej sytuacji życiowej. 

 Według stanu na dzień 31-12-2013 r. miasto i gmina Krotoszyn liczyła 40.922 

mieszkańców, co oznacza nieznaczny spadek do liczby 41.055 w roku 2012 (dane ze strony 

www.krotoszyn.pl). 

 

1. Rodziny objęte pomocą i przyznane im formy pomocy 

 W roku 2013 pomocą społeczną objęto 1.031 rodzin i 3.102 osób w tych rodzinach.  

W stosunku do liczby mieszkańców wynoszącej na koniec grudnia 2013 r. – 40.922 osoby, 

co wskazuje, że 7,58 % mieszkańców było objętych pomocą społeczną. 

Poniższa tabela obrazuje szczegółowo liczbę rodzin objętych pomocą społeczną 

i rodzaje przyznanej pomocy. 

 
Tabela nr 10:  Liczba rodzin objętych pomocą społeczną i przyznane im formy pomocy  w 2013 r. 

 

Lp. Rodzaj pomocy 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Liczba osób 

w 

rodzinach 

1. 
Odpłatność za domy pomocy społecznej - udział w 

gminy w kosztach odpłatności 
63 502 63 

2. Posiłek, w tym dla dzieci 629 80 194 1 275 

http://www.krotoszyn.pl/
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3. 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 
16 12 580 19 

4. Sprawienie pogrzebu 0 0 0 

5. Usługi opiekuńcze 59 15 042 69 

6. 
Zasiłki celowe i pomoc w naturze, w tym zasiłki 

celowe specjalne 
632 x 1 496 

7. 
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w 

wyniku zdarzenia losowego 
2 2 3 

8. Zasiłki okresowe 459 3 212 1 188 

9. Zasiłki stałe 151 1 467 208 

10. 
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu 

sprawowania opieki przyznane przez sąd 
4 33 x 

11. Poradnictwo specjalistyczne x x 246 

12. Interwencja kryzysowa x x 41 

13. Praca socjalna x x 1 292 

 

2. Powody przyznania pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej   

 Czynnikami, które stanowią o marginalizacji i są ryzykiem wykluczenia społecznego 

osób to obszary problemowe z powodu, których mieszkańcy miasta i gminy Krotoszyn 

korzystają 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 – z powodu niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

 potrzebę ochrony dziecka i rodziny – z powodu sieroctwa, przemocy w rodzinie, 

konieczności ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych; 

 trudności w przystosowaniu i integracji –z powodu opuszczenia placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, zakładów karnych, bezdomności, pozostawania bez 

pracy; 

 uzależnienia – z powodu alkoholizmu, narkomanii; 

 sytuacje nagłe i nieprzewidywalne – z powodu zdarzenia losowego, sytuacji 

kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Tabela poniżej przedstawia zdiagnozowane powody trudności życiowych rodzin 

uzasadniające przyznanie pomocy. 
 

Tabela nr 11: Powody trudnej sytuacji życiowej  

 

Powody trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin /osób* Liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 804 2 394 

Bezdomność 31 31 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 2 6 

Bezrobocie 572 1 698 

Niepełnosprawność 231 579 

Długotrwała lub ciężka choroba 190 488 

Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego 
10 47 

Przemoc w rodzinie 34 82 

Alkoholizm 116 151 
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Narkomania 14 14 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 
22 40 

Zdarzenie losowe 2 3 

Sytuacja kryzysowa 18 41 

  

*liczba rodzin nie podlega sumowaniu 

 

 

Wykres nr 2:  Procentowy udział trudnej sytuacji życiowej w stosunku do rzeczywistej liczby 

klientów MGOPS 

 

 
 

Z powyższego wykresu wynika, że w 2013 roku podobnie jak w latach poprzednich 

dominującymi powodami ubiegania się o pomoc to ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność, długotrwała choroba i alkoholizm. Taka tendencja utrzymuje się od 

wielu lat. 

 

3. Struktury rodzin objętych pomocą społeczną 

 W 2013 r. Ośrodek objął pomocą społeczną rodziny o strukturze, które wykazano w 

poniższej tabeli. 
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Tabela nr 12: Typy rodzin objętych pomocą społeczną. 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba rodzin /osób Liczba osób w rodzinach 

1. 

Rodziny ogółem, w tym o liczbie dzieci: 1 031 3 102 

1 236 236 

2 221 442 

3 185 555 

4 179 716 

5 131 655 

6 i więcej 79 498 

1.1. 

 w tym (z Lp. 1) rodziny z dziećmi ogółem o liczbie dzieci: 483 1 985 

1 162 478 

2 151 598 

3 118 582 

4 36 212 

5 11 72 

6 2 15 

7 i więcej 3 28 

2. 

Rodziny niepełne ogółem, w tym o liczbie dzieci: 175 472 

1 85 170 

2 63 189 

3 24 96 

4 i więcej 3 17 

3. 

Rodziny emerytów i rencistów ogółem, w tym o liczbie osób: 81 138 

1 51 51 

2 15 30 

3 8 24 

4 i więcej 7 33 

 

 Jak widać w 2013 r. największą pozycję stanowiły rodziny z 1 dzieckiem i 2 dziećmi – 

podobnie jak w latach poprzednich. Nieznacznie zmniejszyła się natomiast liczba rodzin 

niepełnych oraz rodzin emerytów i rencistów. 

 

V. System wsparcia w 2013 r. 
 

Instrumenty zawarte w szeregu ustaw z obszaru zabezpieczenia społecznego, a stosowane 

przez Ośrodek pozwalają na wspomaganie rodzin czy osób. Instrumenty te obejmują 

świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, stypendia i zasiłki szkolne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W każdym z wymienionych instrumentów funkcjonuje określone kryterium dochodowe. 

Pomoc 

społeczna 

Świadczenia 

rodzinne 

Stypendia  

i zasiłki 

szkolne 

 

Fundusz 

Alimentacyjny 
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Tabela nr 13: Obowiązujące kryteria dochodowe 

 

Wyszczególnienie 
Kryterium dochodowe 

osoba samotna Osoba w rodzinie 

Pomoc społeczna                  542 zł                                        456 zł  

Świadczenia rodzinne x 

 539 zł lub  623 zł w przypadku, gdy 

członkiem rodziny jest dziecko 

niepełnosprawne  

Fundusz Alimentacyjny x                                       725 zł  

Stypendia i zasiłki szkolne x                                       456 zł  

 
1. Praca socjalna 

 Realizacja celów pomocy społecznej odbywa się przede wszystkim przez świadczenie 

pracy socjalnej oraz wspieranie klientów świadczeniami pieniężnymi. Działania 

pracowników pomocy społecznej służą przede wszystkim wzmocnieniu klientów, 

odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz organizowaniu warunków 

sprzyjających temu celowi. Pracownik socjalny podejmując współpracę z rodziną, 

diagnozuje sytuację oraz określa plan pomocy na jej rzecz.  

Podejmowane działania są zróżnicowane i dostosowane do indywidualnej sytuacji i 

realizowane są poprzez pracę socjalną.  

 Praca socjalna jest procesem, który ma na celu wywołanie pożądanych zmian, 

modyfikację sposobu funkcjonowania osoby, jej otoczenia, wzmacnianie potencjału osób, 

rodzin do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej i wsparcie w dążeniu do poprawy 

funkcjonowania. 

 Aby powyższe założenia mogły zostać spełnione, działania podejmowane przez 

pracownika muszą mieć charakter intencyjny tj. muszą być zaprojektowane w oparciu o 

sporządzoną ocenę sytuacji (diagnozę) i zmierzać do realizacji ustalonych celów – zmiany 

sytuacji wyjściowej (zdiagnozowanej trudności) w zakładane rezultaty. Głównym 

narzędziem w tym zakresie jest środowiskowy wywiad rodzinny za pomocą, którego to 

właśnie przeprowadzona jest analiza sytuacji życiowej rodziny, jej zasobów, przyczyn 

trudności.  

 Ogółem w 2013 roku zrealizowanych zostało 1.292 działań w ramach pracy socjalnej, 

które dotyczyły przede wszystkim kwestii zdrowia, przemocy, funkcjonowania 

rodziny/osoby, funkcji opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa 

domowego, aktywności społecznej, edukacji. 
 

2. Kontrakt socjalny  
 Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, który stanowi 

jedno z podstawowych narzędzi pracy socjalnej. Ma na celu inicjowanie i wspieranie 

zmiany sytuacji osób i rodzin. Kontrakt socjalny jest umową zawartą pomiędzy 

pracownikiem socjalnym a osobą/rodziną w celu określenia sposobu współdziałania w 

rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 

oraz w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 



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

 
 

 

MGOPS w Krotoszynie 

Tel. +48 (62) 725-36-68, (62) 725-39-96, fax. +48 (62) 725-36-68,  

e-mail  mgops@krotoszyn.pl 

 

11 

W 2013 roku realizowanych było 90 kontraktów socjalnych, w tym 57 kontraktów w 

ramach projektu systemowego pn. „Szansa na lepsze życie”. 
 

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

Usługi opiekuńcze 

 Wsparcie w formie usług opiekuńczych przeznaczone jest dla tych mieszkańców, 

którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są 

jej pozbawieni. Usługi opiekuńcze obejmują czynności o charakterze gospodarczym 

i pielęgnacyjnym. 

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

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

wsparcia i udzielenia pomocy ze strony rodziny i środowiska.  

 Liczba godzin dziennie oraz liczba dni w tygodniu, w których świadczone są usługi jest 

określona indywidualnie, w zależności od sytuacji i potrzeb danej osoby/rodziny. 

W przypadku, gdy dochód osoby lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 

dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (tj. 542 zł dla osoby samotnie 

gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie), usługi świadczone są nieodpłatnie.  

W pozostałych przypadkach stosuje się tabele odpłatności zamieszczone w uchwale Rady 

Miejskiej Krotoszyna. Maksymalna odpłatność za godzinę tj. 100% w 2013 r.: wynosiła 

11,50 zł. 

W 2013 r. usługi opiekuńcze realizował podmiot wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są 

dostosowane do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia lub 

niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym. Usługi te obejmują czynności polegające na uczeniu i rozwijaniu umiejętności 

niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji, jako wspierania procesu leczenia. 

 Szczegółowe zasady realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym również 

zasady ustalania wysokości odpłatności za usługi, określa rozporządzenie Ministra Polityki 

Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. 

 W przypadku, gdy dochód osoby lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 

dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. W pozostałych przypadkach 

wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie tabeli zawartej w rozporządzeniu. 

Odpłatność maksymalna tj. 100% w 2013 r. wynosiła 16 zł za godzinę. 

W 2013 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze realizował podmiot wyłoniony w wyniku 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. 
 

4. Wspieranie rodziny 
 Od 2013 r. MGOPS rozpoczął realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej zgodnie, z którą rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych gmina powinna zapewnić wsparcie. 

 W sytuacjach, gdy ośrodek poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej 
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rodzinie wywiad środowiskowy. Po dokonaniu wnikliwej analizy sytuacji rodziny 

wnioskuje o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.  

 W 2013 r. wsparciem 2 asystentów rodziny w ramach umowy zlecenie zostało objętych 

18 rodzin znajdujących się w kryzysie, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i w 

prowadzeniu gospodarstwa domowego, dotkniętych bezrobociem i uzależnieniami. W 

rodzinach tych istniało realne zagrożenie umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych bądź rodzinach zastępczych. W rodzinach objętych asystenturą było 72 

dzieci. 
 

5. Piecza zastępcza  

 Od 1 stycznia 2012 obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. nr 135), która porządkuje i reguluje kwestie 

związane z pomocą dziecku i rodzinie przez państwo i samorządy. Nowy system ma za 

zadanie wzmocnić wsparcie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, przeżywającej 

trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a w konsekwencji w 

przyszłości ograniczyć liczbę dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. 

 W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu 

dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem 

go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości: 

 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej, 

 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej, 

 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

W 2013 r. łączny koszt za pobyt 20 dzieci w pieczy zastępczej wyniósł 27.762,13 zł. 

 

6. Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych 
 Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie 

można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do 

umieszczenia w domu pomocy społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze 

obowiązkowym. 

W 2013 r. MGOPS pokrywał odpłatność za pobyt 66 osób, które przebywały w:  

1. Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie – 34 osoby; 

2. Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach – 6 osób; 

3. Domu Pomocy Społecznej w Lesznie – 4 osoby; 

4. Domu Pomocy Społecznej w Miliczu – 3 osoby; 

5. Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – 4 osoby; 

6. Domu Pomocy Społecznej w Psarach – 3 osoby; 

7. Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie – 2 osoby; 

8. Domu Pomocy Społecznej w Odolanowie – 2 osoby; 

9. Domach Pomocy Społecznej w Więckowicach, Zakrzewie, Kołchowach, Zdunach, 

Rogowie – 5 osób (po 1 w każdym domu). 
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 W 2013 r. wydatki związane z utrzymaniem mieszkańców w domach pomocy 

społecznej wyniosły 1.096.421,74 zł i pokrywane były ze środków własnych gminy. 

 Podkreślić należy, ze każda osoba umieszczona w domu pomocy społecznej ponosi 

odpłatność w wysokości 70 % swoich dochodów, pozostała różnicę do pełnego kosztu 

pobytu pokrywa rodzina lub gmina. 

 W związku z zawartymi umowami cywilnymi przez MGOPS a rodziną osoby 

przebywającej w domu pomocy społecznej rodziny wpłaciły w 2013 r. kwotę 44.895,08 zł 

tytułem częściowego zwrotu należnej opłaty za pobyt. 

 Biorąc pod uwagę, że koszty gminy ponoszone za pobyt mieszkańców w domach 

pomocy społecznej zajmują wysoką pozycję pod względem wydatkowanej kwoty z budżetu, 

w poniższej tabeli zaprezentowano wydatki w latach 2007 – 2013. 

 
Tabela nr 14: Wydatki ponoszone na domy pomocy społecznej w latach 2007 - 2013 

  

Rok 

Liczba osób 

przebywających  

w DPS 

Liczba świadczeń 

Kwota odpłatności 

gminy  

w pełnych zł 

% wzrost wydatków  

w stosunku do roku 

poprzedniego 

2007 19 78 204 848 x 

2008 24 249 343 950 67,90% 

2009 39 322 496 825 44,45% 

2010 39 364 569 111 14,55% 

2011 47 423 757 549 33,11% 

2012 55 524 1 038 912 37,14% 

2013 63 502 1 096 422 5,54% 

 

7. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  
 Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 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. 

 Zadaniem Ośrodka 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, tj. zapewniający ochronę danych osobowych.  

Koszt obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013 r. wyniósł  

2.728,40 zł.   
 

 

8. Wspieranie 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 pomieszczenia mieszkalne.  

 Osoba bezdomna to osoba niemieszkająca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów 

o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym w zasobie gminy mimo zameldowana na pobyt 
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stały, w którym nie ma możliwości zamieszkiwania, przy czym chodzi tak o niemożliwość 

prawną jak i faktyczną, np. konflikt z rodziną, nieuregulowany stan prawny do lokalu.  

 Bezdomni w gminie Krotoszyn to mężczyźni wymeldowani do nikąd zarówno z urzędu jak 

i w wyniku wyroków eksmisyjnych.  

Udzielenie schronienia należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i ma 

na celu zapewnienie podstawowych potrzeb, aktywizowanie i zmniejszanie wykluczenia 

społecznego tej grupy.  

 W MGOPS kompleksową pomocą osobom bezdomnym w 2013 roku, jak i w latach 

poprzednich zajmowali się w szczególności pracownicy socjalni. Pomoc ta realizowana była 

głównie w formie świadczeń niepieniężnych w szczególności zapewniono niezbędną odzież, 

bieliznę, obuwie, gorący posiłek, opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczono 

pracę socjalną, a także udzielano świadczeń w formie zasiłku stałego, celowego, 

okresowego. 

 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 

2013 r. przebywało 16 bezdomnych. 

 W Noclegowni w 2013 r. w ramach projektu „Szansa na lepsze życie” 6 klientów 

Ośrodka, będących uczestnikami kursu zawodowego pn. technolog robót wykończeniowych 

w budownictwie” (pod kierownictwem wykwalifikowanej kadry fachowców) 

przeprowadziło niezbędne prace remontowe. Ponadto Ośrodek ze środków własnych gminy 

dokonał niezbędnych zakupów sprzętu gospodarstwa domowego, z którego korzystają 

przebywający w Noclegowni bezdomni. 

 Na uwagę zasługuje też fakt, ze od listopada 2013 r. w ramach umowy zlecenia został 

zatrudniony opiekun. 

Wydatki związane z prowadzeniem Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Krotoszynie 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

 
Tabela nr 15: Wydatki poniesione na Noclegownię w 2013 r. ze środków własnych gminy 

 
Lp. Rodzaj wydatku Wartość poniesionych wydatków w 2013 r. 

1. 
Umowa zlecenia dla opiekuna z kosztami 

pracodawcy 
1 930,56 

2. 
Zakup wykładziny PCV, artykułów 

hydraulicznych, chemicznych, gospodarstwa 

domowego 

7 345,83 

3. Energia elektryczna i centralne ogrzewanie 10 239,42 

4. Ubezpieczenie mienia 80,00 

RAZEM: 19 595,81 

 

9. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 Ważnym elementem wsparcia osób i rodzin w środowisku lokalnym w 2013 r. był z 

uwagi na skalę jego realizacji rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  
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 Celem programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest wsparcie gmin w 
wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci, 
oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym.  
 Adresatami programu były dzieci do 7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w 
szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne.  
Program dożywiania realizowany był przy pomocy jednostek organizacyjnych miasta i 
gminy Krotoszyn, placówek i instytucji, które posiadały bazę żywieniową lub odpowiednie 
warunki do wydawania produktów żywnościowych.  
 Ogólny koszt realizacji ww. programu wyniósł: 363.466,71 zł, w tym z dotacji celowej: 
212.670,00 zł, ze środków własnych gminy: 150.796,71 zł, co stanowiło 41,49 % całości 
zadania.  
W ramach Rządowego programu w 2013r. udzielono pomocy 629 osobom, w tym:  

• dzieci od 0-7 roku życia – 99 dzieci, 
• uczniowie do czasu ukończenia szkoły gimnazjalnej – 398 dzieci i młodzieży, 
• pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 

132 osoby. 
Ze środków programu wydano 86.832 posiłki, a średni koszt posiłku wyniósł 4,18 zł.  
 
10. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów 
 Na podstawie ustawy o systemie oświaty Ośrodek w 2013 r. realizował zadania 
polegające na przyznawaniu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 
formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych. 
 Wysokość przyznanych świadczeń na stypendia i zasiłki szkolne wyniosła od stycznia 
do grudnia 2013 r. -  358.964,20 zł, z tego kwota 287.170,64 zł pochodziła z dotacji 
celowej. 
Stypendia szkolne 
Wypłatę stypendiów szkolnych realizowano w dwóch okresach: styczeń – czerwiec 
oraz wrzesień – grudzień. 
W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. (II część roku szkolnego 2012/2013) udzielono 
pomocy 355 uczniom, w okresie od września do grudnia 2013 r. (I część roku szkolnego 
2013/2014) udzielono pomocy 403 uczniom.  
W 2013 r. stypendia szkolne wypłacono na łączną kwotę: 356.314,20 zł. 
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. 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 2013 r. wpłynęło do MGOPS 7 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego, natomiast 
przyznano i wypłacono 5 zasiłków szkolnych na łączną kwotę – 2.650,00 zł.  



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

 
 

 

MGOPS w Krotoszynie 

Tel. +48 (62) 725-36-68, (62) 725-39-96, fax. +48 (62) 725-36-68,  

e-mail  mgops@krotoszyn.pl 

 

16 

11. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Ośrodek jest zobowiązany do opłacania składek 

na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych i w 2013 r. opłacał składki za osoby pobierające 

świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłek stały z 

pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu. W 2013 r. zadanie to było finansowane z budżetu państwa i z budżetu gminy.  

W 2013 r. opłacono składki za 146 osób, na łączną kwotę 82.655,07 zł. 

 

12. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Ośrodek w 2013 r. opłacił składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz za 

osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości 2.087 świadczeń, na łączną kwotę 

313.321,77 zł. Zadanie było w 100 % finansowane ze środków budżetu państwa. 

 

13. Wynagrodzenia dla opiekunów prawnych 

 Świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej jest m.in. wynagrodzenie należne 

opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki. Zasady otrzymania świadczenia 

reguluje ustawa o pomocy społecznej. 

Za sprawowanie opieki wypłaca się wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez sąd. 

Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym i nie może przekraczać 1/10 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z 

zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający 

dzień przyznania wynagrodzenia. 

 W 2013 r. Ośrodek wypłacił powyższe świadczenie 3 osobom, na łączną kwotę 

1.860,00 zł. 

 

14. Inne formy pomocy w postaci zasiłków 

W celu zaspokojenia podstawowych potrzeb osób i rodzin MGOPS wspierał rodziny 

finansowo poprzez następujące świadczenia: 

 zasiłki stałe – świadczenie może być przyznane pełnoletniej osobie samotnie 

gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy. W 2013 r. zasiłki stałe wypłacono 151 osobom, na 

łączną kwotę 641.770,10 zł. średnia roczna wartość pomocy na osobę wyniosła 

4.250,14 zł; 

 zasiłki okresowe - przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do 

świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie 

gospodarującej lub osobie w rodzinie. Zasiłek w wysokości do 50% różnicy pomiędzy 

kryterium dochodowym a dochodem jest finansowany z budżetu państwa (część 

obligatoryjna). Pozostała część finansowana może być wypłacana ze środków własnych 

gminy (część fakultatywna). W 2013 r. wypłacono zasiłki okresowe dla 459 

gospodarstw domowych, w których funkcjonowało 1.188 osób, na łączną kwotę 

1.085.454,61 zł. Średnia roczna wartość pomocy na gospodarstwo wyniosła 2.364,83 zł; 

 zasiłki celowe, celowe specjalne i na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego 

oraz pomoc w naturze - mogą być przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej 
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potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu 

żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, na czynsz i inne opłaty mieszkaniowe, 

zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w 

mieszkaniu. W 2013 r. zadanie zrealizowano w łącznej kwocie  364.138,53 zł dla 606 

osób. Średnia wartość pomocy na osobę rocznie wyniosła 600,88 zł. Z łącznej kwoty 

wydatków 97.047,00 zł została przeznaczona na dostarczeniu opału podopiecznym w 

ilości 150 ton, 25.000,00 zł została zrealizowana w postaci bonów towarowych na 

zakup żywności. 

 

VI. Realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

 

1. Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 
 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 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.  
Poniżej przedstawiono liczbę świadczeń wypłaconych w 2013 r. 

 
Tabela nr 16: Realizacja świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych  

 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba osób, którym przyznano decyzją 

świadczenia 
Liczba świadczeń 

1. Zasiłki rodzinne 

2 409 

35 400 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 15 067 

3. Zasiłki pielęgnacyjne 11 645 

4. Świadczenia pielęgnacyjne 1 974 

5. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 726 

6. Specjalny dodatek opiekuńczy 80 

7. 
Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane w ramach 

rządowego programu wspierania osób 

uprawnionych  
117 1 053 

 

2. Fundusz alimentacyjny 
 Kolejną formą wsparcia dla rodzin z dziećmi jest przyznawanie i wypłacanie świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego. Obowiązujące w tej kwestii kryterium dochodowe wynosi 725 zł na 

osobę w rodzinie. Ta forma wsparcia przysługuje osobom uprawnionym do alimentów na 

podstawie wyroku sądu w przypadku bezskutecznej egzekucji, w której w ciągu ostatnich 

dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu bieżących i zaległych 

zobowiązań alimentacyjnych.  

 Świadczenia z funduszu są wypłacane w wysokości zasądzonych alimentów nie więcej niż 

500 zł na osobę uprawnioną i przysługuje dzieciom uprawnionym do alimentów zasądzonych 

od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. 

 W 2013 r. świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 247 osób 

uprawnionych wypłacając 4.717 świadczeń na kwotę 1.652.558,17 zł.  
 Natomiast ogólna kwota odzyskana od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego wyniosła 246.338,06 zł. Należy zaznaczyć, iż kwota odzyskana od 

dłużników jest dzielona i nie mniej niż 60% przekazuje się na dochody budżetu państwa, 20% 

na dochody własne gminy wierzyciela i 20% na dochody własne gminy dłużnika. W związku z 
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powyższym kwota wyegzekwowana od dłużników alimentacyjnych stanowiąca dochody własne 

gminy z tytułu wypłaconych świadczeń stanowi kwotę 83.052,39 zł. 

 W ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowano m.in. 

następujące czynności: 

 przekazano 30 informacji komornikowi sądowemu mających wpływ na egzekucję 

zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu oraz oświadczenia 

majątkowego; 

 wystąpiono wobec 10 dłużników do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację 

zawodową; 

 w dwóch przypadkach zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w 

urzędzie pracy, jako bezrobotny albo poszukujący pracy; 

 na bieżąco prowadzono ścisłą korespondencję z komornikami sądowymi, Komendą 

Powiatową Policji, Powiatowym Urzędem Pracy, oraz z innymi gminami zajmującymi 

się sprawami dłużników alimentacyjnych.  

 

VII. Inne działania podejmowane przez Ośrodek w 2013 r. 

 

1. Aplikowanie o środki w trybie konkursowym 

W 2013 r. MGOPS przygotował projekt, będący aplikacjami o środki w ramach konkursów 

ogłoszonych przez: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wielkopolski Urząd 

Wojewódzki - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 

2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. 

 Celem projektu było wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – 

wychowawcze poprzez pracę z asystentami rodziny.  

 W ramach projektu zatrudnionych zostało 2 asystentów rodziny w ramach umowy 

zlecenia, a każdy z nich objął wsparciem 9 rodzin.   

Wartość projektu: 18.750,00 zł. 

 

2. Projekt systemowy „Szansa na lepsze życie” 

 W grudniu 2013 r. Ośrodek zakończył realizację 6-letniego projektu systemowego 

POKL pn. „Szansa na lepsze życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 Projekt zakładał realizację kontraktów socjalnych a adresatami podjętych działań byli 

mieszkańcy miasta i gminy Krotoszyn. Celem głównym projektu była integracja 

społeczności lokalnej, rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego, 

zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych osób niezatrudnionych, zmniejszenie 

obszaru wykluczenia społecznego poprzez zwiększenie aktywności osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym bądź będących już w procesie wykluczenia a także ich 

otoczenia.  

 Wartość wykorzystanych środków w ramach projektu wyniosła 2.161.866,76 zł, przy 

czym wkład własny gminy wyniósł 10,50 %, co stanowiło kwotę – 226.996,01 zł.  

 W okresie realizacji projektu bezpośrednim wsparciem objętych zostało 253 osoby, w 

tym 179 kobiet i 74 mężczyzn.  

 Rezultaty, jakie osiągnięto to trwałe zmiany, jakie nastąpiły  w postawach, 

zachowaniach i umiejętnościach uczestników projektu m.in. nabycie umiejętności 

praktycznych (umiejętność wypełniania formularzy, sporządzania dokumentu CV), nabycie 

umiejętności poruszania się po rynku pracy, nabycie umiejętności komunikacyjnych, wzrost 
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kompetencji rodzicielskich, nabycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania podmiotów 

ekonomii społecznej, wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości. 

Przeprowadzone badania ankietowe wśród Uczestników dotyczące oceny projektu pod 

względem organizacyjnym, oceny atmosfery zajęć, warunków szkolenia, poziomu 

zadowolenia  z poszczególnych zajęć, otrzymanych materiałów szkoleniowych oraz 

przydatności zdobytej wiedzy pozwalają stwierdzić, że uczestnicy projektu “Szansa na 

lepsze życie” wysoko ocenili sam projekt i jego organizację. 

 Efektem realizacji Projektu było również wzmocnienie potencjału kadrowego ośrodka 

pomocy społecznej poprzez zatrudnienie 3 pracowników socjalnych (w ramach 3 etatów), 

którzy to świadczyli pracę socjalną zarówno w odniesieniu do Uczestników Projektu jak i 

wszystkich Klientów Ośrodka.  

 Dla 3 nowo zatrudnionych pracowników ze środków projektu zostały zakupione biurka, 

krzesła, komputery, szafy aktowe, drukarka, niszczarka. 

 Przy realizacji Projektu MGOPS współpracował z Burmistrzem Krotoszyna, Urzędem 

Miejskim w Krotoszynie, Powiatowym Urzędem Pracy w Krotoszynie, Centrum Sportu i 

Rekreacji "WODNIK”, Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury, Biurem Turystycznym Eva – 

Tour w Krotoszynie, Gazetą Krotoszyńską, firmami szkoleniowymi 

 

3. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

 Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

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

do zadań gminy należy wydawanie decyzji,  (potwierdzających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej), w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających 

kryterium dochodowe.   

W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy MGOPS 

przeprowadza  rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonym w 

przepisach o pomocy społecznej.   

W roku 2013 w oparciu o wywiad środowiskowy wydano 73 decyzji potwierdzających 

prawo do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń z opieki zdrowotnej.  

 

4. Współpraca z Bankiem Żywności w Poznaniu  

 Ośrodek od kilku lat jest na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn koordynatorem zbiórek 

żywności, organizowanych we współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności w 

Poznaniu w ramach Programu PEAD – Programu pomocy żywności dla najuboższej 

ludności krajów Unii Europejskiej. 

 W 2013 r. z pomocy żywnościowej w ramach programu PEAD, skorzystało 539 

rodzin z terenu miasta i gminy Krotoszyn otrzymując 23 tony i 629 kg (wartość  74.054,81 

zł) następujących produktów żywnościowych: mleko UHT, sery żółte i topione, mąka, 

makarony, kasza, płatki kukurydziane, herbatniki, cukier, koncentraty pomidorowe, puszki 

marchewki z groszkiem. 

Wydatki związane z realizacją Programu ponoszone były ze środków gminy i w 2013 r., 

wyniosły: 7.380,37 zł, a dotyczyły pokrycia kosztów w wysokości 3 % wartości przekazanej 

i transportu żywności.  

 

 

4. Ocena zasobów w zakresie pomocy społecznej 
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Obowiązek sporządzania i przedstawiania Radzie Miejskiej oceny zasobów w pomocy 

społecznej wynika z art. 16a ustawy o pomocy społecznej.  

Została zaprezentowana Radzie w kwietniu 2013 r. i pokazała funkcjonujące na terenie 

miasta i gminy Krotoszyn zasoby w oparciu o analizę lokalnej sytuacji demograficznej i 

społecznej, a więc to, czym dysponujemy to, czego nam potrzeba w zaspokajaniu potrzeb 

życiowych naszych mieszkańców.  

 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 

 To, czym dysponuje gmina Krotoszyn jest niewątpliwym zasobem, który pojawił się z 

konkretnej potrzeby i należy dołożyć wszelkich starań, aby ten zasób zachować. Nie 

oznacza to, że gmina nie dostrzega ogromu potrzeb dotyczących zwłaszcza bezrobocia, 

problemów mieszkaniowych, sytuacji najsłabszych grup społecznych zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  

 Czynnikami, które poprawią sytuację osób i rodzin przeżywających swoje trudne 

sytuacje życiowe, są na pewno: poprawa sytuacji gospodarczej, nowe miejsca pracy, ale na 

to potrzebne są szerokie zmiany systemowe. Przeprowadzona ocena zasobów uwidoczniła 

niestety braki instytucjonalne, co w perspektywie następnych lat znacząco może utrudnić 

realizację zadań pomocy społecznej. Uznaliśmy, że istnieje konieczność: 

 zatrudnienia asystentów rodziny - obowiązek ten spoczywa na gminie zgodnie z 

ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;  

 zwiększenia ilości miejsc noclegowych w Noclegowni, co wynika ze wzrostu liczby 

bezdomnych; 

 zwiększenia liczby mieszkań socjalnych;  

 utworzenia dziennego domu pobytu dla osób starszych; 

 rozwoju form zatrudnienia takich jak: prace społecznie użyteczne, interwencyjne czy 

roboty publiczne; 

 rozbudowania infrastruktury społecznej w zakresie opieki nad dziećmi w wieku 

przedszkolnym. 

 

VIII. Struktura organizacyjna i kadra MGOPS 

 

1. Zatrudnienie 

 W MGOPS na koniec 2013 roku było zatrudnionych 27 pracowników, a suma etatów 

wynosiła 27 w tym 20 etatów to pracownicy socjalni wykonujący przede wszystkim 

czynności zawodowe w środowisku zamieszkania klienta i jego rodziny.   

 Dwóch pracowników posiadało orzeczony stopień niepełnosprawności, co pozwoliło na 

uzyskanie sześcioprocentowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który 

zwolnił Ośrodek z obowiązkowych wpłat na Fundusz Rehabilitacji.  

 W roku 2013 dodatkowo na umowę o pracę w ramach realizowanego projektu „Szansa 

na lepsze życie zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych, a także 2 asystentów rodziny 

w ramach umowy zlecenia.  Osoby dodatkowo zatrudnione do realizacji projektu były 

finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz budżetu państwa. 
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2. Wykształcenie 
 Wykształcenie pracowników MGOPS wg stanu na dzień 31-12-2013 r. przedstawia 

poniższy wykres. 

 

 
Analizując wykres wykształcenia pracowników MGOPS na koniec 2013 r., procentowy 

poziom wykształcenia do ogółu zatrudnionych przedstawia się następująco: 

  

Poziom wykształcenia  Liczba pracowników  
Udział % do ogółu 

zatrudnionych 

Wyższe - magisterskie 11 36,68% 

Wyższe - inżynier 1 3,33% 

Policealne 15 50,00% 

Średnie zawodowe 1 3,33% 

Zawodowe 1 3,33% 

Podstawowe 1 3,33% 

 

W grupie osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie 5 osób posiada 

ukończone studia podyplomowe. 

 Pracownicy stykają się coraz częściej z bardzo trudnymi przypadkami wymagającymi 

pomocy od zaraz (są to sytuacje dotyczące dzieci, osób starszych, osób chorych 

psychicznie). Coraz częściej pracownicy działają interwencyjnie (po otrzymaniu 

anonimowych telefonicznych zgłoszeń) i spoczywa na nich większa odpowiedzialność. 

 By sprostać problemom, pracownicy zdobywają oraz uzupełniają swoją wiedzę i 

umiejętności poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach, kursach z obszaru 

wszystkich zadań realizowanych przez Ośrodek.  

 

 

 

IX. Zamierzenia Ośrodka na 2014 r. 
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 Gdyby chcieć oceniać działalność Ośrodka pod kątem wielkości środków budżetowych 

to można stwierdzić, że pod tym względem Ośrodek zajmuje jedno z czołowych miejsc w 

budżecie gminy. Należy jednak podkreślić, że ponad 79 % wydatków budżetu Ośrodka 

stanowią wydatki na zadania zlecone i na dofinasowanie zadań własnych gminy w ramach 

dotacji budżetu państwa.  

 Przedstawione sprawozdanie pokazuje wielorakość i różnorodność zadań, jakie 

realizuje Ośrodek na podstawie zapisów ustawowych. Ta wielorakość wymusza na 

jednostce konieczność ciągłego doskonalenia i profesjonalizacji działań wyrazem, czego są 

pozytywne wyniki kontroli zewnętrznych. Napisaliśmy wcześniej, że należy dołożyć 

wszelkich starań, aby zachować istniejące w Gminie zasoby nie tylko kwestii pomocy 

społecznej, te zasoby powstały z potrzeby rozwiązywania konkretnych problemów.  

 Mimo trudności finansowych wiele zamierzeń w 2013 r. udało się zrealizować, 

zwłaszcza te, które obwarowane są mocą ustaw jako obowiązkowe. Martwi natomiast 

konieczność rezygnacji z projektów czy działań wynikających z przyjętych programów. 

Brak wsparcia finansowego (z różnych źródeł) w tych przedsięwzięciach powoduje 

frustrację i niechęć do angażowania się w kolejne projekty i pomysły, a przecież potencjał 

mieszkańców naszej gminy jest niewątpliwym zasobem.  

Co do zamierzeń na 2014 r. to Ośrodek będzie:  

 realizował świadczenia wynikające z ustaw; 

 realizował projekt systemowy jako partner z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krotoszynie; 

 systematycznie podnosić kwalifikacje i kompetencje pracowników Ośrodka; 

 kontynuować i udoskonalać systemy informatyczne; 

 prawidłowo realizować standardy kontroli zarządczej; 

 opracuje Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krotoszyn na lata 2014-

2020;  

 opracuje Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminny 

Krotoszyn na lata 2014-2020. 


