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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  2019  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  finansowanych  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. 
Ośrodek pomocy wykonuje: 
- zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym
- zadania własne Gminy o charakterze nieobowiązkowym 
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 
- pracę socjalną nie związaną z wydatkami finansowymi. 
 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.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie zadania własne oraz zadania
zlecone przekazane przez gminę w roku 2019 były realizowane w:
1. Zespole świadczeń ds. rodziny,
2. Zespole pomocy środowiskowej.
Ad. 1 W Zespole Świadczeń ds. Rodziny realizowane były zadania zlecone gminy:
- świadczenia rodzinne i opiekuńcze,
- świadczenie wychowawcze,
- świadczenie  „Dobry start”( w ramach programu rządowego),
- fundusz alimentacyjny,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – jednorazowe świadczenie „Za życiem”.
Ad. 2 W Zespole Pomocy Środowiskowej były realizowane zadania zlecone oraz zadania
własne gminy:
-  z zakresu pomocy społecznej tj.:
· zasiłek stały,
· zasiłek okresowy,
· zasiłek celowy,
· specjalny zasiłek celowy,
· składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,·
· udzielanie schronienia
· dożywianie dzieci,
· kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności,
- Karta Dużej rodziny,
- piecza zastępcza.
W roku 2019 w Ośrodku było zatrudnionych  na umowę o pracę - 17 osób co przełożyło
się  na  12,02  etatu,  co  uczyniło  łączne  koszty  wynagrodzenia  pracowników  wraz
z pochodnymi w kwocie 633 763,58 zł.
Ośrodkiem kieruje  kierownik  wraz  z  Koordynatorami  Zespołów.  W dniach  nieobecności,
kierownika zastępuje  Koordynator Zespołu Pracy Środowiskowej (koordynator - specjalista
pracy socjalnej)) na podstawie udzielonych od Wójta gminy pełnomocnictw.  
Kadra Ośrodka:
- kierownik - 1 osoba (1 etat),
- koordynatorzy – 2 osoby ( 1,33 etatu),
- pracownicy socjalni - 4 osoby ( 3,27 etatu),
- asystent rodziny – 1 osoba (1 etat),
- opiekunki środowiskowe – 4 osoby (1,75 etatu),
- inspektorzy, podinspektorzy, referencji – 4 osoby ( 3,50 etatu),
- pozostali pracownicy – 1 osoba (0,21 etatu),
Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników:
- 9 osób posiada wykształcenie wyższe,
- 6 osoby wykształcenie średnie,
- 2 osoby 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 - 2 osoby (kadra 
kierownicza).



II. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH GOPS W ROKU 2019.

Pomoc społeczna zadania własne i zlecone gminy

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych  potrzeb  i  umożliwia  im  życie  w  warunkach  odpowiadających  godności
człowieka.  Zadaniem pomocy społecznej  jest  zapobieganie  trudnym sytuacjom życiowym
poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin
oraz  ich  integracji  ze  środowiskiem.  Rodzaj,  forma  i  rozmiar  świadczenia  powinny  być
odpowiednie  do okoliczności  uzasadniających udzielenie  pomocy, jednakże potrzeby osób
i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom
i  mieszczą  się  w  możliwościach  pomocy  społecznej.   Celem  pomocy  jest  umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać  wykorzystując  własne  uprawnienia,  zasoby  i  możliwości.   Świadczenia  pomocy
społecznej  nie  mogą  stanowić  źródła  utrzymania.  Są  to  działania  wspierające  inicjatywę,
zaangażowanie i chęć podopiecznych do poprawiania własnej sytuacji.  Pomocy społecznej
udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

- ubóstwa 
- sieroctwa                                      
- bezrobocia          
- bezdomności                       
- niepełnosprawności          
- długotrwałej lub ciężkiej choroby 
- przemocy w rodzinie 
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych lub niepełnych 
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 
- alkoholizmu lub narkomanii 
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 
- klęski żywiołowej lub ekologicznej 
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: 
a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł. netto mies. 
b) osobie w rodzinie w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł. netto mies. 
c) rodzinie, której dochód nie przekracza  kwoty 528,00 zł. x ilość członków rodziny  przy 
jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej.

W ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. jest zapisanych bardzo dużo
zadań  i  obowiązków  do  realizacji  dla  pracowników  pomocy  społecznej  szczególnie
w zakresie pracy socjalnej świadczonej na rzecz podopiecznych.



Działania Zespołu Pomocy Środowiskowej 

Zespół Pracy Środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie realizuje 
zadania własne i zlecone finansowane z budżetu Gminy oraz budżetu państwa w zakresie 
następujących świadczeń:

1. Zasiłki celowe

Zasiłki celowe przyznawano w szczególnie uzasadnionych  sytuacjach osobom bezrobotnym,
chorym,  niepełnosprawnym,  rodzinom  wielodzietnym,  szczególnie  z  przeznaczeniem  na
zakup opału, leków i żywności oraz dopłaty do posiłków. W okresie dwunastu miesięcy 2019
roku pomocy udzielono 36  rodzinom.  Na zasiłki celowe wydatkowano kwotę  11 950,00zł.
Wypłacono 39 świadczeń

2. Zasiłki stałe

W roku 2019 pomocą w formie zasiłków stałych objęto 26 osób niezdolnych do pracy ze
względu  na  wiek  lub  niepełnosprawność  i  wydatkowano  na  ten  cel  kwotę  149  562,00zł.
Wypłacono 269  świadczeń. 

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W roku 2019 opłacono składki zdrowotne za 22 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 12
011,00 zł, odprowadzono 230 składek zdrowotnych dla w/w osób.

4. Zasiłki okresowe

Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 15 osób z 7 rodzin,  którym przyznano 33
świadczenia  i  wydatkowano  na  ten  cel  11917,00  zł.  Pomoc  ta  skierowana  była  przede
wszystkim  do  osób  bezrobotnych,  przewlekle  chorych,  niepełnosprawnych.  Środki  na
realizację powyższego zadania pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa oraz środków
własnych.

5. Kierowanie osób do domu pomocy społecznej i odpłatność za ich pobyt

W 2019 roku Gmina Miedźno opłacała pobyt w domach pomocy społecznej 4 mieszkańcom.
Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 100 216,00 zł. Liczba świadczeń –
38.

6. Udzielanie schronienia

W roku 2019 udzielono pomocy w formie schronienia dla 3 osób, na kwotę 44 530,00 zł.
Liczba  świadczeń 36.

7. Realizacja programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie świadczenia
pieniężnego  z  przeznaczeniem  na  zakup  żywności  objęto  79  osób  z  34  rodzin,  którym
wypłacono 82 świadczenia  na kwotę 23 800,00 zł.

Drugą formą pomocy realizowana w ramach programu było dożywianie uczniów w szkołach.
Dożywianiem objęto 26 uczniów. Przyznano 1890 posiłków i wydatkowano na ten cel kwotę
5451,00 zł.



Łącznie na realizację programu wydatkowano kwotę 29 251,00 zł z czego  w ramach dotacji
16 300,00 zł, natomiast środki własne gminy 12 951,00 zł 

W  2019  roku  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  wydawał  również  artykuły  żywnościowe
otrzymane z Częstochowskiego Banku Żywności. Przy kwalifikowaniu osób stosowane było
kryterium dochodowe,  tj.  200% kwoty,  o  którym mowa w artykule  8  ustawy o  pomocy
społecznej. Wydano 713 paczek żywnościowych dla 203 osób z terenu gminy Miedźno. 

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Osobie  samotnej,  która  z  powodu wieku,  choroby lub  innych  przyczyn  wymaga  pomocy
innych osób,  a  jest  jej  pozbawiona przysługuje  pomoc w formie  usług  opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych. GOPS Miedźno zatrudnia 2 opiekunki. Usługi w 2019
roku świadczone były łącznie dla 8 osób. 

9. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Od  lutego 2019 r. asystent wspierał rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi. Pomocą asystenta objęto 6 rodzin, z 13 dziećmi.

Współfinansowano wydatki na opiekę za 1 dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.

10.  Zespół Interdyscyplinarny

Zgodnie  z  ustawą  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w rodzinie,  w  związku  z  uzasadnionym
podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie tut. Ośrodek podejmuje działania wdrożenia
procedury  ,,Niebieskiej  Karty”.  Obejmuje  ona  ogół  czynności   realizowane  przez
przedstawicieli  jednostek  organizacyjnych  pomocy  społecznej,  gminnej  komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, policji,  oświaty, ochrony zdrowia i innych służb
pomocowych. Od stycznia do końca grudnia 2019 r., prowadzono 28 procedur ,,Niebieskiej
Karty”.  6  razy  zebrał  się  Zespół  Interdyscyplinarny  celem  oceny  okresowej  sytuacji  i
udzielenia pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, jak również osobom które  ją
stosują. 

11. Rządowy Program „Karta Dużej Rodziny”

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 85 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w 2019 roku 59 rodzinom wydano 44  Karty
Dużej Rodziny. Koszty obsługi zadania wyniosły 364,81 zł.

12. Praca socjalna

Świadczono pracę socjalną, osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód i objęci nią
byli praktycznie wszyscy klienci ośrodka. W 2019 roku z pomocy w postaci pracy socjalnej
skorzystało  125 osób z  65  rodzin,  pomocą  wyłącznie  w postaci  pracy  socjalnej  objęto  2
rodziny. 

W 2019 roku z pomocy tut. Ośrodka skorzystały 173 osoby ze 107 rodzin. Pracownicy
socjalni przeprowadzili 102 rodzinne wywiady środowiskowe. Z zakresu pomocy społecznej
wydano 154 decyzje administracyjne.  



Najczęstszymi powodami przyznania pomocy w 2019 roku były: 

Należy  zauważyć,  że  w  jednej  rodzinie  może  występować  więcej  niż  jedna  dysfunkcja.
Dominujące  kwestie  społeczne  na  terenie  naszej  gminy  to  długotrwała  choroba,
niepełnosprawność, bezrobocie bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych.

 



Działania Zespołu Świadczeń ds. Rodziny za 2019 rok

Zespół Świadczeń ds. Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie 
realizuje zadania zlecone finansowane ze środków budżetu państwa w zakresie następujących 
świadczeń:

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
a) Opłacono  składki  na  ubezpieczenie  emerytalno-rentowe  za  36  osób  pobierających
świadczenia  pielęgnacyjne  (375  składek)  i  za  3  osoby  pobierające  specjalny  zasiłek
opiekuńczy (34 składki) na ten cel wydatkowano 134 046,63 zł.

b) Opłacono  składki  zdrowotne  za  18  osób pobierających  świadczenia  pielęgnacyjne.
Łącznie opłacono 175 świadczeń na kwotę 24 591,97 zł. 

2.  Świadczenia  wychowawcze  przysługuje:  matce  albo  ojcu,  jeżeli  dziecko  wspólnie
zamieszkuje i  pozostaje na utrzymaniu matki  albo ojca,  opiekunowi faktycznemu dziecka,
jeżeli  dziecko  wspólnie  zamieszkuje  i  pozostaje  na  utrzymaniu  opiekuna  faktycznego,
opiekunowi prawnemu dziecka, dyrektorowi domu pomocy społecznej.
Wypłacono12 588 świadczeń dla 693 rodzin. Z programu skorzystało 1299 dzieci. Na cel ten
zostało wydatkowanych 6 266 354,80 zł.

Złożono 979 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z tego:
▪457  wniosków  unikatowych  papierowych  o  ustalenie  prawa  do  świadczenia
wychowawczego
▪522 wniosków elektronicznych o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Dla 480 dzieci ustalono po raz pierwszy prawo do świadczenia wychowawczego od 1 lipca
2019 r.  na podstawie  wniosków złożonych od 1 lipca  (do 30 czerwca osoby te  nie  były
uprawnione). 
W 2019 r.  118 rodzin  zostało po raz  pierwszy objętych programem wypłaty  świadczenia
wychowawczego finansowego z budżetu państwa.
W 2019 r. 693 rodziny korzystały z programu, tj. 118 rodzin więcej w stosunku do 2018 r.
gdzie-575 rodzin korzystało z programu.
W roku 2019 nie było przypadków zamiany formy wypłaty świadczenia wychowawczego
z pieniężnej na formę rzeczową.
W 2019 r. przeprowadzono 979 postępowań administracyjnych zakończonym do 30 czerwca
2019  r.   wydaniem  decyzji,  zaś  od  1  lipca  2019  r.  zastosowanie  mają  przepisy
znowelizowanej ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
gdzie  postępowanie  administracyjne  zakończone  zostaje  informacją  o  przyznaniu
świadczenia. 

3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie 

a) świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, 
świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy).

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przeznaczony jest na częściowe pokrycie
wydatków na utrzymanie dziecka i wynosi:



 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 124 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku 
życia;
 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 
24 roku życia.

Wypłacono 11 236 świadczeń rodzinnych  na kwotę 2 156 551,44 zł. 

b) jednorazowa zapomoga  z  tytułu  urodzenia  dziecka,  przysługuje  z  tytułu  urodzenia
żywego dziecka,  matce lub ojcu,  albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka,  w
kwocie 1000,00 zł jednorazowo na każde dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł,  jeżeli  wniosek o jej  wypłatę zostanie złożony w
terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka bądź od dnia przysposobienia dziecka, jeżeli
matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do
dnia porodu. W 2019 r. wypłacono 64 świadczenia na kwotę 64 000 zł.

c) świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie, w 2019 r. 
wypłacono 214 świadczeń na kwotę 195 973,12 zł

d) zasiłek  dla  opiekuna przysługuje  osobie,  jeżeli  decyzja  o  przyznaniu  jej  prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
7 grudnia 2012 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U.  poz.  1548  oraz  z  2013  r.  poz.  1557)  z  dnien  1  lipca  2013  r.
Wypłacono  4  osobom  zasiłki  dla  opiekuna  (4  świadczenia).   Za  2019  r.  na  ten  cel
wydatkowano 2 480,00 zł.
Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe za 1 osobę pobierającą zasiłek (1
składka). 

e) jednorazowe  świadczenie  „Za  życiem”  przysługuje  z tytułu  urodzenia  dziecka,  u
którego  zdiagnozowano  ciężkie  i  nieodwracalne  upośledzenie  albo  nieuleczalną  chorobę
zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie
porodu uregulowane ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin” Za
życiem” (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 473 ze zm.)
Wypłacono 2 świadczenia dla 2 rodzin. Na ten cel w 2019 r. wydatkowano kwotę 8 000,00 zł.

f) świadczenia opiekuńcze; świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny
zasiłek opiekuńczy  przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25
lutego  1964  r.  –Kodeks  rodzinny  i  opiekuńczy  ciąży  obowiązek  alimentacyjny,  a  także
małżonkom, jeżeli  nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z
zatrudnienia z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad
osobą  legitymującą  się  orzeczeniem  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności  albo
orzeczeniem  o  niepełnosprawności  łącznie  ze  wskazaniami:  konieczności  stałej  lub
długoterminowej  opieki  lub  pomocy  innej  osoby  w  związku  ze  znacznie  ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 
W 2019 r. wypłacono 1904  świadczenia opiekuńcze na kwotę 1 058 942,00 zł.

Wnioski  o  świadczenia  rodzinne,  w  tym  zasiłek  rodzinny  z  dodatkami,  jednorazowa
zapomoga  z  tytułu  urodzenia  dziecka,  świadczenie  rodzicielskie,  zasiłek  dla  opiekuna,
świadczenie pielęgnacyjne realizowane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia  28 listopada



2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) i ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 , 
W 2019 r. przeprowadzono 623 postępowań administracyjnych, zakończonych wydaniem 623
decyzji administracyjnych.

4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Fundusz  alimentacyjny  stanowi  system  wspierania  osób  uprawnionych  do  alimentów
środkami finansowymi z budżetu państwa, przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od
rodzica  na  podstawie  tytułu  wykonawczego  pochodzącego  lub  zatwierdzonego  przez  sąd,
jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.  Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego  oraz  ich  wypłata  następują  na  wniosek  osoby  uprawnionej  lub  jej
przedstawiciela  ustawowego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  7  września  2007  r.  o  pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.).
Wypłacono 137 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 13 rodzin, na ten cel w 2019 r.
wydatkowano kwotę 51 800,00 zł.
Przyznanie  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  poprzedzono  19  postępowaniami
administracyjnymi zakończonymi wydaniem 19 decyzji administracyjnych, z tego 13 decyzji
przyznających  świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego,  4  decyzje  odmowne  i  2  decyzje
uchylające.

5. Rządowy program „DOBRY START”
Rozporządzenie  wprowadza  w  życie  rządowy  program „Dobry  start”,  w  ramach  którego
osoby uprawnione otrzymują  jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł w związku z
rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się. Świadczenie „Dobry strat”
przysługuje na dziecko uczące się w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej, klasie
dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej, szkole
artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym
ośrodku wychowawczym, ośrodku  rewalidacyjno-wychowawczym.
Wypłacono świadczenie dla 921 dzieciom, na ten cel w 2019 r. wydatkowano kwotę 276 300
zł.
Łącznie w 2019 r.  złożono 692 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”,
z tego:
a) 310 wniosków unikatowych papierowych o ustalenie  prawa do świadczenia  dobry
start,
b) 382 wnioski unikatowe elektroniczne o ustalenie prawa do świadczenia dobry start,
w tym:
-liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu właściwego za
pomocą systemu teleinformatycznego,  z  tego:  utworzonego przez ministra  właściwego do
spraw rodziny (tzw. Emp@tia), (§ 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia1)) – 19 wniosków;
-systemu  banków  krajowych  oraz  spółdzielczych  kas  oszczędnościowo-kredytowych
świadczących usługi drogą elektroniczną (§ 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia1))-363 wniosków.
W  2019  r.  przeprowadzono  709  postępowań  administracyjnych,  zakończonych  w  660
przypadkach wydaniem informacji  o przyznaniu  jednorazowego świadczenie  w wysokości
300,00 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się i w 2
przypadkach wydaniem 2 decyzji odmownych, ponadto 22 wnioski zostały przesłane według
właściwości  miejscowej  oraz  25  wniosków  pozostawiono  bez  nadania  biegu  (wnioski
składane przez te same osoby na to samo dziecko wielokrotnie).



III. POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

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

finansowych 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 finansowe pochodzące spoza budżetu gminy, 
• kontynuowanie działalności dot. wspierania osób starszych i niepełnosprawnych.


