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WSTĘP

Zgodnie  z  art.  110  ust.  9  ustawy  z  dnia  12  marca  2004r.  o  pomocy  społecznej  Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie przedstawia roczne sprawozdanie z działalności  Ośrodka
w 2018 roku.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje jako gminna jednostka organizacyjna
pomocy społecznej.  Na poziomie lokalnym wykonuje  zadania  skierowane na wsparcie  i  poprawę
warunków  życia  mieszkańców  Gminy.  Działania  Ośrodka  są  zbieżne  z  lokalną  polityką  społeczną
i  zgodne  z  realizacją  celów  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy  Miedźno.   

Podstawowym  aktem  prawnym  na  podstawie  którego  funkcjonuje  Ośrodek  jest  ustawa
pomocy  społecznej.  Ponadto  w  Ośrodku  realizowane  są  zadania  wynikające  z  innych  aktów
prawnych,  a  w  szczególności:  ustawy  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej,  ustawy
o  świadczeniach  rodzinnych,  ustawy  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów,  ustawy
o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fnansowanych
ze środków publicznych,  ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego.  

Do  głównych  zadań  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  należy  prowadzenie
całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności polegających na: 
• analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; 
• przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń; 
• pracy socjalnej rozumianej, jako działalności zawodowej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom
we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie;
• pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.  

Przy  realizacji  zadań  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  współpracuje  z  Powiatowym
Urzędem Pracy, Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rodzinnym, Komendą Powiatową
Policji, szkołami, placówkami ochrony zdrowia, Stowarzyszeniem „AGAPE”, Bankiem Żywności. 
 



I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA.

Ośrodkiem kieruje jednoosobowo kierownik. W dniach nieobecności, kierownika zastępuje osoba 
zastępująca (starszy pracownik socjalny) na podstawie udzielonych od Wójta gminy pełnomocnictw. 
W roku oceny, kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 10 osób w tym:
- kadra kierownicza - 1 osoba,
- pracownicy socjalni - 3 osoby,
- pozostali pracownicy - 6 osób, w tym 2 opiekunki środowiskowe.
Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników:
- 6 osób posiada wykształcenie wyższe,
- 2 osoby wykształcenie średnie,
- 1 osoba podstawowe.
Specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiada - 2 pracowników socjalnych.
Specjalizację II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiada 1 osoba (kadra kierownicza).
Specjalizację z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej - 1 osoba (kadra kierownicza).



II. WYDATKI GOPS – wykonanie za 2018 r. w poszczególnych rozdziałach.

W gminie Miedźno środki fnansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej 
wyniosły w 2018 roku 8 929 169,00 zł.
Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 140 144,00  zł. (co stanowi 1,60 %).
W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 7 907 593,00 zł. co stanowi ok. 88,6 % ogólnych wydatków w 
zakresie polityki społecznej.
W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 840 589,00 .zł. co stanowi 9,41% ogólnych wydatków 
w zakresie polityki społecznej.
W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 32 662,00 zł co stanowi 0,36 % 
ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.
Najwięcej środków wydano na następujące pozycje budżetowe:
- świadczenia wychowawcze,
- świadczenia rodzinne,
- ośrodek pomocy społecznej. 

Realizacja Środków Budżetowych GOPS za rok 2018.





Środki z budżetu Państwa za rok 2018 



Środki z budżetu Gminy za rok 2018



III. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH GOPS W ROKU 2018

Pomoc społeczna

Na podstawie Ustawy o pomocy społecznej, świadczeń z pomocy społecznej udziela się 
osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, 
niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofar 
handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 
niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w 
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do 
życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji 
kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.  
 Do końca września 2018 roku prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 
przysługiwało osobom i rodzinom, których dochód (neto) na osobę w rodzinie nie przekraczał: - dla 
osoby samotnie gospodarującej  634,00 zł,  - dla gospodarstw domowych (rodzin) 514,00 zł na osobę 
w rodzinie  przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z  okoliczności wymienionych w 
akapicie pierwszym; - wysokość zasiłku stałego wynosi 604 zł.  Po zmianie wysokości kryteriów 
dochodowych, od dnia 1 października 2018 roku prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód (neto) na osobę w rodzinie nie 
przekraczał: - dla osoby samotnie gospodarującej  701,00 zł,  - dla gospodarstw domowych (rodzin) 
528,00 zł na osobę w rodzinie  przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z  okoliczności 
wymienionych w akapicie pierwszym; - wysokość zasiłku stałego podwyższono do kwoty 645,00 zł.  

Z pomocy społecznej w 2018 roku skorzystało 133. osoby, co stanowiło 1.75 % wszystkich 
mieszkańców gminy.
W roku oceny, w stosunku do 2017 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia 
zmniejszyła się o 74  osoby. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy 
społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 48 osób.
W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 50 osób, 
co oznaczało spadek w stosunku do roku 2017 o 21osób.

W gminie Miedźno najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i 
rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodek 
pomocy społecznej w 2018. roku było kolejno:
- długotrwała choroba
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego
- bezrobocie
- niepełnosprawność
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku świadczył pomoc w postaci: -  świadczeń 
pieniężnych, których uzyskało 96 osób,
-  świadczeń niepieniężnych, których uzyskało 59 osób.
Odpłatność gminy za pobyt w:
- Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 4 osób i wyniosła 82 280,00 zł, 38 świadczeń,
- Schroniskach dla osób bezdomnych wyniosła 36 313,00 zł i dotyczyła - 4 osób, 38 świadczeń.



Dane o korzystających z pomocy i wsparcia



Świadczenia pieniężne





Świadczenia niepieniężne



Świadczenie wychowawcze

 Liczba pobierających w roku oceny zasiłek wychowawczy wyniosła 577 rodzin.
W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 38 rodzin (co stanowi spadek o 6,18 % w 
stosunku do roku poprzedniego).
Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego   wyniosła 5 109 106,00 
zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 285 979,00 zł.



Świadczenia rodzinne

Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 354 rodzin. W stosunku do roku 
poprzedniego liczba ta zmalała o 21 rodzin (co stanowi spadek o 5,6% w stosunku do roku 
poprzedniego).
Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego  wyniosła 83 1830,73  zł i w 
porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 51 163,94  zł.

Liczba Świadczeń opiekuńczych:



Świadczenie alimentacyjne



IV. POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

 
 Potrzeby fnansowe na realizacje zadań wynikających z ustaw zostały ujęte w planach 

fnansowych i przyjęte do realizacji w budżecie gminy.  
Do najważniejszych potrzeb z zakresu pomocy społecznej należy zaliczyć: 
• doskonalenie kompetencji pracowników Ośrodka poprzez udział w szkoleniach, 
• opracowanie projektów i aplikowanie o środki fnansowe pochodzące spoza budżetu gminy, 
• kontynuowanie działalności dot. wspierania osób starszych i niepełnosprawnych.


