
1 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie 
ul. Ułańska 25, 42- 120 Miedźno 

tel: 34 311 40 04; 43 311 40 01 

fax: 43 317 80 50 
e-mail: gops@miedzno.pl 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Miedźnie  

za rok 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

1. Marta Radzioch – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie, 

2. Wioletta Antczak – Koordynator Zespołu Pomocy Środowiskowej w GOPS Miedźno, 

3. Grażyna Makles – Koordynator Zespoły Świadczeń ds. Rodziny w GOPS Miedźno, 
4. Katarzyna Ryszczyk – Samodzielny Referent ds. organizacyjno – kadrowych. 
 

 

 

Miedźno 2021 rok 

mailto:gops@miedzno.pl


2 

SPIS TREŚCI    

 

 

WSTĘP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

I. Realizacja zadań własnych i zleconych GOPS w roku 2020– str. 4 
II. Struktura organizacyjna GOPS w Miedźnie– str. 5 
1. Działalność Zespołu Pomocy Środowiskowej – str. 6 - 9 
2. Działalność Zespołu Świadczeń ds. Rodziny – str. 10 -14 
3. Działania z obszaru pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – str. 15-16 

4. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego – str. 17-19 
5. Obsługa administracyjna – str. 20 
III. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej – str. 21 - 23 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

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 za 2020 rok.  
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie jest jednostką organizacyjną Gminy 

Miedźno nieposiadającą osobowości prawnej, finansowaną w formie jednostki budżetowej. 
  

Prawną podstawą działalności Ośrodka jest przede wszystkim Ustawa o pomocy społecznej 

oraz Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie przyjęty Uchwałą Nr  

128/XVI/2020 Rady Gminy w Miedźnie z dnia 15 kwietnia 2020 r. Ponadto w Ośrodku 

realizowane są zadania wynikające z innych aktów prawnych, a w szczególności: ustawy                 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach 

rodzinnych,  ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie realizuje: 
- 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.   
 Działalność Ośrodka z uwagi na przekazane zadania do realizacji kształtuje się na 

dwóch płaszczyznach.  

Pierwsza płaszczyzna to główne zadania Ośrodka do, których należy prowadzenia 

całokształtu spraw z zakresu pomocy społecznej polegających w szczególności 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.  
Druga płaszczyzna to zadania dodatkowe z zakresu polityki prorodzinnej, które zostały 

przekazane do realizacji w Ośrodku polegające w szczególności na przyznawaniu                               

i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń są to świadczenia dla rodzin. 
 Na poziomie lokalnym Ośrodek 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.    

  Przy realizacji zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie współpracuje                                 

z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłobucku, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                      

w Kłobucku, Sądem Rejonowym w Częstochowie, Komendą Powiatową Policji w Kłobucku, 

zespołami szkolno – przedszkolnymi na terenie gminy, Zespołem Opieki Zdrowotnej                        

w Kłobucku (przychodnie lekarskie na terenie gminy), Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy 

„AGAPE” w Częstochowie z Bankiem Żywności.  
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I. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH GOPS W ROKU 2020. 
 

 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.   

 Natomiast polityka prorodzinna ma na celu dobro rodziny i społeczeństwa. Polega na 

próbie tworzenia przez państwo (samorząd terytorialny) odpowiednich warunków 

ekonomicznych dla rodzin. Polityka prorodzinna stanowi część wielu działów polityki 

ekonomicznej starając się wspierać rodzinę i tworzyć dzieciom warunki do zdobywania 

wiedzy, rozwoju, awansu i dobrobytu, otacza też szczególną opieką rodziny wielodzietne.
  

Ośrodek realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przekazane przez Gminę z zakresu: 

a) Świadczeń pomocy społecznej tj.; praca socjalna, 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. 

b) Świadczeń dla rodzin tj.: świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenie 

wychowawcze, świadczenie „Dobry start”, fundusz alimentacyjny, wsparcie kobiet                   

w ciąży i rodzin – jednorazowe świadczenie „Za życiem”. 

c) Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 

d) Zespołu Interdyscyplinarnego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W ubiegłym roku budżet Ośrodka wyniósł - 12 357 168,74 zł. W porównaniu do roku 2019 

budżet wzrósł o około 20,39 %. Najwięcej środków wydano na szeroko rozumiane wsparcie 

rodzin, co jest logicznym następstwem prowadzonej w Polsce polityki prorodzinnej oraz 

realizacja dodatkowego zadania jaką była pomoc materialna dla uczniów. 

 

Tabela 1. Wydatki budżetu GOPS w 2020 roku (zgodnie z klasyfikacją budżetową). 

      DZIAŁ - NAZWA KWOTA (zŁ) 

     DZIAŁ 855 - RODZINA 11  373 846,74 

     DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 973 352,40 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_(socjologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Społeczeństwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_gospodarcza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_gospodarcza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobrobyt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_wielodzietna
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     DZIAŁ 854 – POMOC MATERIALNA 

                            DLA UCZNIÓW 

9 969,60 

 

 

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA. 
 

  

 Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa oraz zadania własne finansowane 

przez gminę w roku  2020 były realizowane w Ośrodku z podziałem na rodzaj i zakres działań 

w:  

e) Zespole Pomocy Środowiskowej:  

- koordynator,  

- 3 pracowników socjalny,  

- 2 opiekunki środowiskowe; 

f) Zespole Świadczeń ds. Rodziny:  

- koordynator,  

- podinspektor,  

- 2 referentów; 

g) Samodzielne stanowisko dot. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

socjalnym - samodzielny referent w niepełnym wymiarze czasu pracy; 

h) Punkt kancelaryjny:  

- pracownik administracyjny w niepełnym wymiarze czasu pracy, 

- samodzielny referent w niepełnym wymiarze czasu pracy,  

i) Obsługa administracyjna -  pracownik administracyjny w niepełnym wymiarze czasu 

pracy oraz obsługa prawna, obsługa informatyczna, IODO.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno – administracyjną do 

realizacji poszczególnych zadań przez wyżej wymienione zespołu, punkt oraz stanowiska. 

 

W roku 2020 w Ośrodku było zatrudnionych  na umowę o pracę - 17 osób (13,33 etatu): 

1. kierownik GOPS Pani Marta Radzioch; 

2. koordynator zespołu świadczeń ds. rodziny; 

3. koordynator zespołu pomocy środowiskowej; 

4. pracownicy socjalni – 5 osób ( 2- osoby na zastępstwo); 

5. opiekunki środowiskowe – 2 osoby; 

6. pozostali pracownicy biurowi – 7 osób ( 1- osoba na zastępstwo). 

co uczyniło łączne koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 

710 403,07 zł.  
W roku 2020 w Ośrodku były realizowane usługi prawne, informatyczne oraz usługi 

inspektora ochrony danych osobowych co uczyniło koszty 58 056,00 zł. 
W 2020 r. łączne wydatki z kontrahentem Poczta Polska S.A. wyniosły - 6 317,69 zł: 

1) opłata za listy zgodnie z otrzymanymi fakturami 5 434,80 zł 

2) opłata za przekazy – 882,89 zł. 
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Działania Zespołu Pomocy Środowiskowej  w 2020 roku 
 

 W ramach realizacji polityki społecznej i rodzinnej Zespół Pomocy Środowiskowej                 

w roku 2020 realizował  zadania z pomocy społecznej, z której skorzystało 128 osób z 67 

rodzin. W poprzednim 2019 roku z pomocy skorzystały 173 osoby z 84 rodzin. Jest to                     

o ok.11% mniej rodzin korzystających z pomocy społecznej. 

 

Wykres 1. Liczba rodzin i osób korzystających z  pomocy społecznej realizowanej przez Zespół 

Pomocy Środowiskowej w 2019/2020. 

 
 

  W Ośrodku przyznawane były świadczenia pieniężne i niepieniężne w 2020 r. 

 

 Spośród świadczeń pieniężnych w roku 2020 najwyższą kwotę wypłacono w ramach 

zasiłków stałych. Pomocą w formie świadczenia jakim jest zasiłek stały objęto 23 osoby 

niezdolne do pracy ze względu na wiek lub niepełnosprawność i wydatkowano na ten cel 

kwotę 131 549,68 zł. Wypłacono 243 świadczenia. W porównaniu do roku ubiegłego 

wypłacono 269 świadczeń dla 26 osób na łączną kwotę 149 562,00 zł. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej opłacał składki zdrowotne osobom, które pobierały zasiłek stały i nie 

podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W roku 2020 opłacono 

składki zdrowotne za 20 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 10 377,25 zł, 

odprowadzono 211 składek zdrowotnych dla w/w osób.  

 Następną formą świadczenia pieniężnego wypłaconego przez GOPS były zasiłki 

celowe, przyznawane były 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 2020 

roku pomocy udzielono 29 rodzinom. Na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 15 418,53 zł.  
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Wypłacono 29 świadczeń. Porównując do roku 2019 na ten cel wydatkowano 11 950,00 zł 

wypłacając zasiłki dla 36 rodzin (39 świadczeń). 

 Kolejną pomocą udzieloną przez pracowników socjalnych były zasiłki okresowe,                    

w ramach której objęto 20 osób z 11 rodzin, którym przyznano 40 świadczeń i wydatkowano 

na ten cel 13 615,01 zł. Środki na realizację powyższego zadania pochodziły z dotacji celowej 

budżetu państwa oraz środków własnych. W roku 2019 z pomocy tej skorzystało 15 osób z 7 

rodzin. Wypłacono 33 świadczenia na łączną kwotę 11 917,00 zł.    

 Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej w roku 2020 związane były głównie                

z pomocą w zakresie udzielania schronienia, opłacenia pobytu w domach pomocy społecznej 

oraz świadczenia usług opiekuńczych.  

 W ramach w/w świadczeń największą kwotę przeznaczono na odpłatność za pobyt w 

domu pomocy społecznej za 5 mieszkańców wydatkowano kwotę 126 215,28 zł. Liczba 

świadczeń – udzielonych to 44. Porównując do roku ubiegłego, na ten cel wydatkowano  100 

216,21 zł. Opłacono pobyt dla 4 mieszkańcom gminy (38 świadczeń) . Wzrost liczby osób 

umieszczanych w Domach pomocy społecznej z roku na rok wzrasta w całej Polsce z uwagi 

na starzejące się społeczeństwo. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej umieszcza osoby bezdomne w placówkach 

należących do Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” z Częstochowy. W roku 2020 

pomocy w formie schronienia udzielono 5 osobom z terenu Gminy Miedźno, na kwotę 37 

029,00 zł. Liczba świadczeń 37. W ubiegłym roku 2019 w schroniskach dla osób 

bezdomnych umieszczone były 3 osoby (36 świadczeń). Na ten cel Gmina przeznaczyła                

w 2019 r. kwotę 44 530,00 zł.  

Tabela 2. Rodzaj i liczba świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2020 roku w porównaniu do 

roku 2019. 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 2019 2020 

Zasiłki stałe 

Kwota świadczeń 149 562,00 131 549,68 

Ilość świadczeń 269 243 

Składki zdrowotne 

Kwota świadczeń 12 011,00 10 377,25 

Ilość świadczeń 230 211 

Zasiłki celowe 

Kwota świadczeń 11 950,00 15 418,53 

Ilość świadczeń 39 29 

Zasiłki okresowe 

Kwota świadczeń 11 917,00 13 615,01 

Ilość świadczeń 33 40 
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Pobyt w domu pomocy 

społecznej 

Kwota świadczeń 100 216,21 126 215,28 

Ilość świadczeń 38 44 

Schronienie dla osób 

bezdomnych 

Kwota świadczeń 44 530,00 37 029,00 

Ilość świadczeń 36 37 

 

Najczęstszymi powodami przyznawania pomocy w 2020 roku były:        

 - niepełnosprawność (32 rodziny), 

 - bezrobocie (29 rodzin), 

 - długotrwała lub ciężka choroba (20 rodzin) 

Należy zauważyć, że w jednej rodzinie może występować więcej niż jedna dysfunkcja.  

 Pracownicy socjalni przeprowadzili również 94 rodzinne wywiady środowiskowe.                   

Z zakresu pomocy społecznej wydano 182 decyzje administracyjne.  

 Oddzielną forma wsparcia niepieniężną z pomocy społecznej jest „praca socjalna”. 

Celem pracy socjalnej jest wspieranie lub wywoływanie zmiany funkcjonowania osoby                

i rodziny, zmiany otoczenia oraz wzmacnianie potencjału osób do przezwyciężania trudnych 

sytuacji życiowych. W 2020 roku z pomocy w postaci pracy socjalnej skorzystało 123 osób             

z 66 rodzin, pomocą wyłącznie w postaci pracy socjalnej bez pozostałych świadczeń objęto    

2 rodziny. Głównymi adresatami pracy socjalnej były rodziny dotknięte przemocą w rodzinie 

oraz rodziny, w których problem stanowi alkohol. Praca socjalna jest działalnością 

wielowymiarową, interdyscyplinarną, łączy w sobie zadania diagnostyczne, animacyjne, 

informacyjne, motywacyjne. Jest procesem, toteż trudno ukazać ją w statystykach, tabelach            

i wykresach. Jednak prowadzona z wykorzystaniem ww. działań prowadzi i warunkuje realną 

zmianę jakości życia klienta. Jakość ta jest zindywidualizowana tak jak formy, metody                   

i narzędzia stosowane w bezpośredniej pracy z klientem. 

 GOPS w roku 2020 realizował rządowy program tj. „Posiłek w szkole i w domu”, 

„Karta Dużej Rodziny”.           

 W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą w formie świadczenia 

pieniężnego z przeznaczeniem na zakup żywności objęto 66 osób z 28 rodzin, którym 

wypłacono 93 świadczenia na kwotę 25 100,00 zł. Drugą formą pomocy realizowaną                     

w ramach programu było dożywianie uczniów w szkołach. Dożywianiem objęto 14 uczniów. 

Przyznano 603 posiłki i wydatkowano na ten cel kwotę 2 038,00 zł. Łącznie na realizację 

programu wydatkowano kwotę 27 138,00 zł z czego w ramach dotacji 14 602 zł, natomiast 

środki własne gminy 12 451,00 zł. W porównaniu do roku poprzedniego świadczeniem 

pieniężnym z przeznaczeniem na zakup żywności objęto 79 osób z 34 rodzin, którym 

wypłacono 82 świadczenia na kwotę 23 800,00 zł. Dożywianiem w szkole 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.    
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 Program Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 

3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają 

możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, 

bankowej czy rekreacyjnej. W 2020 roku 16 rodzinom wydano 44 Karty Dużej Rodziny. 

Koszty obsługi zadania wyniosły 157,48 zł. Zainteresowanie tą formą wsparcia z roku na rok 

maleje, porównując do rok 2019 Kartę Dużej Rodziny roku wydano 59 osobom z 44 rodzin. 

Koszty obsługi zadania wyniosły 364,81 zł.       

 Kolejnym rodzajem działalności GOPS realizowanym w Zespole Pomocy 

Środowiskowej w roku 2020 były usługi opiekuńcze świadczone łącznie dla 8 osób.                      

W poprzedni roku z usług opiekuńczych skorzystało 8 osób. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie również w 2020 r. współpracował                      

z Częstochowskim Bankiem Żywności. „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa                

2014-2020 był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.       

 Dystrybucją żywności zajmują się pracownicy socjalni. W ramach programu 

operacyjnego "Pomoc żywnościowa na lata 2014-2020" w 2020 roku skorzystało 158 rodzin  

z terenu gminy Miedźno, łącznie wydano 797 paczek żywnościowych. Umowa obejmowała  

5 dostaw, natomiast GOPS zdecydował się przyjąć jeszcze jedną dodatkową dostawę, którą   

z uwagi na jej wielkość wydawano w dwóch transzach. Łącznie pracownicy socjalni przyjęli                          

i rozładowali 17,46 ton żywności. Wartość przywiezionej żywności to 72 743,88 zł. Środki 

przeznaczona przez gminę to współfinansowanie transportu w kwocie 2 800,00 zł. 

 Ponadto w Gminnym Ośrodku Kultury w Miedźnie odbyły się warsztaty dla 

odbiorców pomocy żywnościowej. Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie 

samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.: 

wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów 

otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ. W trakcie przeprowadzanych 

warsztatów omówiono uczestnikom zagadnienia z zakresu przyrządzania różnych potraw na 

bazie otrzymywanych produktów żywnościowych, przygotowano potrawy z produktów 

otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej. Następnie odbyła się degustacja.  
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Działania Zespołu Świadczeń ds. Rodziny za 2020 rok 
 

 

 Odrębny rodzaj działalności GOPS stanowi polityka prorodzinna, którą realizował 

Zespół Świadczeń ds. Rodziny.        

 W ramach wydatków przeznaczonych na politykę prorodzinną  największą kwotę 

przeznaczono na realizację świadczenia wychowawczego (500+). Wypłacono 15 902 

świadczeń, z programu skorzystało  1 453 dzieci. Na cel ten zostało wydatkowanych 

7 884 899,98 zł. W 2020 r. świadczeniem wychowawczym objęto 835 rodzin. W stosunku do 

roku poprzedniego 2019 r. liczba ta wzrosła o 142 rodziny objętych programem wypłaty 

świadczenia wychowawczego finansowego z budżetu państwa.                                                                  

 

Wykres 2. Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego realizowanego przez Zespół 

Świadczeń ds. rodziny w roku 2019/2020. 

 
 

 W 2020 r. zrealizowano wypłatę 234 świadczeń w ramach koordynacji systemu 

zabezpieczenia społecznego, gdy członek rodziny przebywa poza granicami RP (wypłata 

świadczenia lub dodatku dyferencyjnego).  

Złożono 137  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z tego: 

• 48 wniosków unikatowych papierowych o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego; 

• 89 wniosków elektronicznych o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. 

Przeprowadzono 137 postępowań administracyjnych, w tym: 

79 postępowań administracyjnych zakończonym  informacją o przyznaniu świadczenia, 

1 decyzja odmowna,  

26 postanowień o  odmowie wszczęcia postępowania ze względu na rozstrzygnięcie sprawy 

(gdy składane są po raz kolejny wnioski na to samo dziecko przez rodzica), 
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7 postępowań przekazanych do realizacji z innych ośrodków według właściwości ze względu 

na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia wychowawcze, 

2 postępowania przekazane do innych ośrodków według właściwości, ze względu na zmianę 

adresu zamieszkania, 

4 decyzje Wojewody Śląskiego rozpatrzone w ramach zabezpieczenia społecznego, gdy 

członek rodziny pracuje poza granicami RP, 

7 postępowań przekazanych do koordynacji w ramach zabezpieczenia społecznego, gdy 

członek rodziny pracuje poza granicami RP, 

11 postępowań z wniosków z m-ca grudnia 2020 r. realizowane w m-cu styczniu 2021r. 

 Następnym świadczeniem pod względem wysokości poniesionych środków w 2020 

roku  to świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne uzyskały 384   rodziny. Wypłacono 10 

756 świadczeń  na kwotę 2 684 837,66  zł.  Porównując do roku 2019 liczba świadczeń spadła 

o 478, a liczba rodzin  spadła o 28 jest to uzależnione tym że, część rodzin utraciła prawo do 

zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami ze względu na obowiązujące niskie kryterium 

dochodowe. Natomiast wzrosła liczba rodzin korzystających  ze świadczeń pielęgnacyjnych 

sprawujących opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.   

 

Wykres 3. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych realizowanych przez Zespół 

Świadczeń ds. rodziny w roku 2019/2020. 

 
 

  

 Świadczenia rodzinne to: zasiłek rodzinny z dodatkami, jednorazowa zapomoga                        

z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, 

świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy. W 2020 r. 

wypłacono: 

1) 8 439 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 958 257,66  zł.  

Złożono 343 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,                

z tego: 

a) 313 wniosków unikatowych papierowych o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, 

b) 30 wniosków elektronicznych o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego. 
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2) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka  57 świadczeń na kwotę  57 000,00 

zł. Przeprowadzono 56 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem 

decyzji przyznającej (1 rodzina z bliźniaków) jednorazową zapomogę z tytułu 

urodzenia dziecka. 

3) świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000,00 zł miesięcznie 258  świadczeń na 

kwotę 234 361,39 zł. Przeprowadzono 23 postępowania administracyjne,  z tego 

wydano 22  decyzje przyznające świadczenia i 1 decyzję uchylającą świadczenie 

rodzicielskie. 

4) 2002 świadczenia opiekuńcze i zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 1 435 219,00 zł 

świadczenia opiekuńcze to: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, 

specjalny zasiłek opiekuńczy. 

 W 2020 r. przeprowadzono 502 postępowania administracyjne, zakończone wydaniem 

502 decyzji administracyjnych.  

 Kolejnym zasiłkiem jest jednorazowe świadczenie w kwocie 300,00 zł w związku                   

z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę ucząca się z rządowego programu 

„DOBRY START”. Wypłacono świadczenie dla 911  dzieci, na ten cel wydatkowano kwotę                  

273 300,00 zł.  W stosunku do roku poprzedniego 2019 r. liczba ta  zmalała  o 10 świadczeń.  

 

Wykres 4. Liczba dzieci Wykres 4. korzystających z programu „DOBRY START” w roku 2019/2020. 

                                              
 

 

Łącznie w 2020 r.  złożono 711 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”,             

z tego: 

a) 245 wniosków unikatowych papierowych o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start, 

b) 466 wniosków unikatowych elektronicznych o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry 

start”,  

Przeprowadzono 711 postępowań administracyjnych z tego zakończonych w: 

a) 653 sprawach wydaniem informacji o przyznaniu jednorazowego świadczenie w wysokości 

300,00 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się;   
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b) 14 sprawach zakończono postępowanie wydaniem postanowienia  o odmowie wszczęcia 

postępowania ze względu na rozpatrzony wniosek (dot. wniosków składanych podwójnie na 

to samo dziecko, 

c) 39 wniosków zostało przesłanych według właściwości ze względu na adres zamieszkania 

osoby; 

d) 5 wniosków skierowanych do tutejszego ośrodka do rozpoznania przez Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Częstochowie, w trybie  art. 25 kpa, (wyłączenie  organu). 

 Jeszcze jednym świadczeniem realizowanym w Zespole świadczeń ds. rodziny był 

fundusz alimentacyjny. Dla 11 rodzin wypłacono 136 świadczeń a na ten cel wydatkowano 

kwotę 54 833,58 zł. W stosunku do roku poprzedniego 2019 r. liczba ta  zmalała  o 2 rodziny. 

Przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego poprzedzono 9 postępowaniami 

administracyjnymi zakończonymi wydaniem 9 decyzji administracyjnych, z tego 7 decyzji 

przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 1 decyzję odmowną i 1 decyzję 

uchylającą. W stosunku do roku poprzedniego 2019 r. liczba ta  zmalała  o 2 postępowania. 

 

Wykres 5. Liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego realizowanego przez Zespół 

świadczeń ds. rodziny w roku 2019/2020. 

 
 

 Od m-ca października 2020r. w/w zespół realizował także prowadzenie postępowań            

w sprawach,  o których mowa w art. 411 ust. 10 g ustawy prawo ochrony środowiska                      

w zakresie wydawania zaświadczeń o dochodach dla osób na potrzeby programu  „Czyste 

powietrze”.  W 2020 r. zostało wydanych 5 zaświadczeń.  

 

Tabela 3. Liczba i rodzaj świadczeń  rodzinnych wypłaconych w 2020 roku: 

 

Lp. 

 

Rodzaj świadczenia 

 

 

Liczba świadczeń 

 

Kwota świadczeń 

 

1. 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 

 

 

15 902 

 

7 884 899,98 zł 
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2. DOBRY START 

 

911 273 300 zł 

 

3. 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

 

 

136 

 

54 833,58 zł 

 

4. 

 

ŚWIADCZENIA.RODZINNE (obejmują: 

zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jednorazowa 

zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 

świadczenie rodzicielskie, jednorazowe 

świadczenie „Za życiem”, zasiłek 

pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, 

świadczenie pielęgnacyjne) 
 

 

10 756 

 

2 684 837,66 zł 
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Działania z obszaru pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2020 realizował działania z obszaru 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługujący uczniom do czasu ukończenia 

kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Ośrodek przyznał świadczenia  

dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych. 

 Wniosków o stypendium szkolne zostało złożonych: 

-  od stycznia do czerwca (rok szkolny 2019/2020) 35 wniosków od osób ubiegających się                     

o stypendium szkolne, z czego 27 uczniów otrzymało decyzję o przyznaniu stypendium 

szkolnego, natomiast 8 uczniów otrzymało odmowę przyznania stypendium szkolnego ze 

względu na to, że  ich dochód przekroczył 528 zł netto na osobę w rodzinie. Kwota 

przeznaczona na stypendia szkolne od stycznia do czerwca wyniosła 15.624,00 zł.  

- od września do grudnia (rok szkolny 2020/2021)  28 wniosków od osób ubiegających się                        

o stypendium szkolne, z czego 25 uczniów otrzymało decyzję o przyznaniu stypendium 

szkolnego, natomiast 3 uczniów otrzymało odmowę przyznania stypendium szkolnego ze 

względu na to, że ich dochód przekroczył 528 zł netto na osobę w rodzinie. Kwota 

przeznaczona na stypendia szkolne od września do grudnia wyniosła 9.969,60 zł. 

Ogólna liczba uczniów która otrzymała stypendium szkolne w 2020 r. wyniosła 34 (liczba 

uczniów  za cały rok kalendarzowy 2020, a nie za rok szkolny), natomiast  kwota 

wydatkowana na ten cel w 2020 r. wyniosła 25.593,60 zł. 

 W przypadku zasiłku szkolnego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 

6 wniosków. Wszystkie wnioski otrzymały decyzję  o przyznaniu zasiłku szkolnego w kwocie 

620,00 zł każda, co stanowi pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Całkowita kwota przeznaczona na 

wypłatę zasiłków szkolnych  w  2020 r. wyniosła 3720,00 zł. 

 

Tabela 4. Liczba uczniów korzystających  ze świadczeń  pomocy materialnej o charakterze socjalnym   

oraz kwota przyznanych świadczeń w 2020 r. 

Rodzaj świadczenia Liczba uczniów 

otrzymujących świadczenia 

Kwota przyznanych świadczeń 

(zł) 

Stypendium szkolne 34 25.593,60 

Zasiłek szkolny 6 3720,00 
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Porównując do ubiegłego roku liczba uczniów która otrzymała stypendium szkolne                    

w roku 2020 zmalała. W 2019 r. przyznano pomoc  52 uczniom, a  kwota wydatkowana na  

świadczenie  w 2019 r. wyniosła 34.844,00 zł. W przypadku  zasiłku szkolnego liczba 

uczniów korzystających  z tej formy pomocy w  2020 r. zmalała. W roku ubiegłym wpłynęło 

10 wniosków o zasiłek szkolny - wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Na ten 

cel wydatkowano  6200,00 zł. 

Wykres 6. Liczba uczniów korzystających w roku 2019/2020 z pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym. 
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Działania Zespołu Interdyscyplinarnego 
 

 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie na terenie Gminy Miedźno działa  „Zespól Interdyscyplinarny Gminy Miedźno” 

działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, powołany przez Wójta Gminy 

Miedźno. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy 

domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Jego 

funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami 

niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny 

realizował zadania z obszaru przemocy w rodzinie zgodnie z Gminnym Programem 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2019 – 2021 na 

terenie Gminy Miedźno. 

 W skład Zespołu w 2020 roku zgodnie z w/w ustawą wchodzili przedstawiciele: 

pomocy społecznej – kierownik GOPS w Miedźnie oraz koordynator Zespołu pomocy 

środowiskowej i pracownicy socjalni tegoż Zespołu, Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych – przewodniczący GKRPA w Miedźnie; Policji – dzielnicowi                 

z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku; oświaty – psycholog i pedagog szkolny                                               

z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miedźnie; ochrony zdrowia – pielęgniarki 

środowiskowe z Zespołu Opieki Zdrowotnej w  Kłobucku; sądu – kuratorzy sądowi Sądu 

Rejonowego w Częstochowie. Zespół to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, 

zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących                   

w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu.      

 Na terenie naszej gminy zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

obsługą organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zajmuje się Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie.        

 Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego w szczególności należało: integrowanie                     

i koordynowanie działań w/w podmiotów, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą 

w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących 

przemoc w rodzinie.           

 W roku 2020 Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego zwołała 4 posiedzenia 

Zespołu, który prowadził 32 procedury „Niebieska Karta”. W celu rozwiązywania problemów 

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny w roku 2020 
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powołał spośród swoich członków 32  „grupy robocze”.      

 W skład grup roboczych wchodzili: pracownicy socjalni, dzielnicowi w zależności od 

składu rodziny i problemów współistniejących przedstawiciel GKRPA oraz psycholog                        

i pedagog szkolny. Zadania realizowane przez członków grupy robocze były w oparciu                     

o opracowanie i realizację planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia 

przemocy w rodzinie; monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz 

rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy; dokumentowanie działań podejmowanych 

wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.   

 Od stycznia do końca grudnia 2020 r., odbyły się 53 posiedzenia grup roboczych. 

Liczba rodzin objęta pomocą członków grup roboczych wynosiła 32, liczba osób objętych 

pomocą ogółem 92, w tym; kobiety 33, mężczyzn 34, dzieci 25. 

Tabela 5. Liczba osób objętych pomocą „GRUP ROBOCZYCH” w roku 2020. 

Liczba osób objętych pomocą grup 

roboczych 

Ogółem                                                

w tym: 

92 

 Kobiet 33 

Mężczyzn 34 

Dzieci 25 

  

 Porównując do roku poprzedniego liczba osób uwikłanych w przemoc domową objęta 

pracami Zespołu Interdyscyplinarnego utrzymuje się na podobnym poziomie. W roku 2019 

liczba osób ogółem wynosiła 98 w tym: kobiet 32, mężczyzn 37 oraz dzieci 29. 

Wykres 7. Liczba osób objęta pomocą Zespołu Interdyscyplinarność w roku 2019 /2020. 
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 W 2020 roku Zespół Interdyscyplinarny liczył 15 członków. W pracach zespołu od 1 

stycznia do 31 grudnia minionego roku  brało udział  20 osób. Zespół Interdyscyplinarny 

działa w trzech składach osobowych określonych: 

1) Zarządzeniem Nr 83/2019  Wójta Gminy Miedźno z dnia 20 września 2019 r. w sprawie 

powołania „Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miedźno” działającego na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2) Zarządzeniem Nr  4/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie 

powołania „Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miedźno” działającego na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

3)  Zarządzeniem Nr  83/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie 

odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miedźno” działającego na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

4) Zarządzeniem Nr  84/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie 

odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miedźno” działającego na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

5) Zarządzeniem Nr  85/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie 

odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miedźno” działającego na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

6) Zarządzeniem Nr  86/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie 

odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miedźno” działającego na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

7) Zarządzeniem Nr  87/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie 

powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miedźno” działającego na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

8) Zarządzeniem Nr  88/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie 

powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miedźno” działającego na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

9) Zarządzeniem Nr  89/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie 

powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miedźno” działającego na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

10) Zarządzeniem Nr  90/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie 

powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miedźno” działającego na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Obsługa administracyjna – Punkt Kancelaryjny 
 

Do podstawowych czynności punktu kancelaryjnego w GOPS Miedźno należy:  

1. przyjmowanie korespondencji, otwieranie i sprawdzanie przesyłek oraz umieszczanie 

pieczątki wpływu, a w jej obrębie daty wpływu i numeru pisma z kontrolki wpływów, 

2.  przedstawienie korespondencji kierownikowi podmiotu, zastępcy lub 

upełnomocnionej przez niego osobie do wglądu i dekretacji, 

3. segregowanie korespondencji według treści i jej przekazanie komórkom 

organizacyjnym, 

4. rejestrowanie spraw w spisach spraw, a także gromadzenie i przechowywanie akt 

spraw załatwionych, w zakresie wyznaczonym przez kierownika podmiotu lub jego 

zastępcę, do czasu przekazania ich do składnicy akt, 

5. prowadzenie składnicy akt,                                                                                                                  
  

6. przyjmowanie wysyłanych pism do podpisu kierownika podmiotu, jego zastępcy lub 

upełnomocnionych przez niego osób,  

7. prowadzenie ewidencji przesyłek wpływających i wychodzących 

8. wysyłanie korespondencji. 

W punkcie kancelaryjnym w GOPS Miedźno w 2020 roku zarejestrowano: 

• w  Dzienniku Korespondencyjnym pocztę przychodzącą  w ilości  3 005,00  pozycji. 

• w Dzienniku Korespondencyjnym pocztę wychodzącą  w ilości  1 586,00 pozycji. 

Przez Pocztę Polską  S.A. w 2020 roku wysłano 1 492 listów, w tym listy polecone 

krajowe to 1 433 sztuk, natomiast  59 sztuk to listy krajowe zwykłe. 
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III. POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

  

 Przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest ustawowym obowiązkiem 

kierownika ośrodka pomocy społecznej, wynikającym z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy 

społecznej. Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest ocena danych 

dotyczących sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców korzystających ze 

świadczeń, prowadzona na bieżąco przez nasz Ośrodek a także analizy zasobów  kadrowych                     

i instytucjonalnych  gminy w sferze socjalnej. 

 Gmina zgodnie z przepisami ustawy zobowiązana jest do zaspakajania niezbędnych 

potrzeb życiowych mieszkańców wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych. Na 

pierwszym miejscu należy zapewnić finansowanie świadczeń pomocy społecznej z zakresu 

zadań własnych o charakterze obowiązkowym w szczególności dotyczących: przyznawania i 

wypłacania zasiłków okresowych,  celowych;  świadczenia usług opiekuńczych; udzielania 

schronienia i zapewnienia posiłków; zapewnienia miejsc w domach pomocy społecznej; 

dożywiania dzieci; opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne; sprawiania pogrzebu,                  

w tym osobom bezdomnym oraz utrzymywania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                   

w Miedźnie (zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej). 
Jako bardzo znaczące kwestie do rozwiązania problemów rodzin przez Gminę Ośrodek 

wskazuje:  
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez odbudowywanie umiejętności 

uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych; 
-  kontynuację działań wspierających i oferty dla osób bezdomnych z naszego terenu 

(przedłużenie umowy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „AGAPE” z Częstochowy) 
-  wspieranie rodziny w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków rozwoju dzieci                        

i młodzieży, w szczególności w sytuacjach zagrożenia przemocą domową lub alkoholizmem. 
- podejmowanie współpracy w zakresie realizacji projektów systemowych skierowanych do 

osób długotrwale bezrobotnych; 
- kontynuację porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczącym prac społecznie 

użytecznych dla klientów Ośrodka.   
 Ośrodek realizuje zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych, których koszty                       

z roku na rok się zwiększają mimo to usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 

są nadal tańszą formą wsparcia osób wymagających opieki aniżeli usługi świadczone w 

domach pomocy społecznej. W celu umożliwienia osobom wymagającym opieki pozostania 

jak najdłużej w miejscu zamieszkania, nadal należy rozwijać usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania, podnosić ich jakość i jak najbardziej dopasowywać do potrzeb odbiorców. 

Także odpłatność ponoszona przez gminę za pobyt mieszkańców w DPS stale wzrasta, co 

bardzo obciąża budżet gminy.  
 Zauważalny jest także wzrost liczby rodzin, których członkowie w tym dzieci 

długotrwale chorują lub są osobami z niepełnosprawnościami. Wskazane jest zabezpieczenie 

środków na usługi opiekuńcze dla osób, które z powodu wieku, choroby i innych przyczyn 
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wymagają pomocy specjalistów w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz opiekę 

higieniczną czy zaleconą przez lekarza pielęgnację.  
Jednym z zadań, które należy wdrożyć w najbliższej przyszłości jest „Asystent osoby 

niepełnosprawnej”, jako forma i usługa specjalistyczna w rehabilitacji społeczno-zawodowej i 

edukacyjnej osób z niepełnosprawnościami. Z uwagi na znaczne obciążenie opiekunów osób 

niesamodzielnych należy propagować tworzenie instytucji opieki „wytchnieniowej”, która 

pomogłaby odciążyć opiekunów.  
Istnieje też konieczność rozszerzenia zakresu pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą 

domową o specjalistyczne poradnictwo, tworzenie grup samopomocowych, uruchomienie 

szkół dla rodziców, organizowanie szkoleń i warsztatów związanych z funkcjonowaniem 

rodziny i funkcjonowaniem dzieci w rodzinie dotkniętej przemocą domową lub 

alkoholizmem. 
 Niezbędna jest stała ewaluacja pracy kadry pomocy społecznej oraz profesjonalne                                   

i specjalistyczne szkolenia poprzez zapewnienie środków finansowych na warsztaty, 

szkolenia i konferencje. Należy rozważyć ponowne wprowadzenie „Asystenta rodziny” , a co 

za tym idzie przydzielenie środków finansowych na działalność asystenta rodziny jako 

skutecznej formy wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.  

Prognozy dotyczące liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej z uwagi na bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, potrzeby ochrony macierzyństwa, wielodzietności 

oraz przemocy w rodzinie, mówią o wzroście liczby takich rodzin.  

Nowe zadania i zmieniające się regulacje prawne są dla wszystkich pracowników dużym 

wyzwaniem. Ciągła nowelizacja ustaw nie stanowi stabilnej podstawy prawnej, utrudniając 

jednocześnie należyte wykonywanie zadań. Zbyt niskie koszty obsługi nowych zadań 

powodują obciążenie dotychczasowych pracowników.  
Istnieje konieczność wymiany sprzętu komputerowego, dostosowanego do aktualnych 

rozwiązań. O ile w przypadku nowych zadań zleconych (np. świadczenie wychowawcze) 

istniała możliwość zakupu sprzętu odpowiedniej jakości, o tyle przy realizacji innych zadań 

istnieje konieczność ciągłej modernizacji. Już w chwili obecnej zachodzi proces pełnej 

informatyzacji - składanie wniosków przez systemy teleinformatyczne. Aby zapewnić 

sprawną realizację zadań pomocy społecznej istnieje potrzeba zatrudnienia dodatkowych osób 

do realizacji zadań nie związanych z ustawową działalnością ośrodka np. informatyka, 

prawnika oraz administratora. Dla przykładu, wprowadzenie programu „Rodzina 500+”, który 

jest finansowany ze środków budżetu państwa, spowodowało jednak konieczność dużego 

zaangażowania innych pracowników Ośrodka (dotyczy to przyjmowania i rejestrowania 

wniosków, sprawozdawczości, archiwizacji itp.), których nie zawsze można w potrzebnym 

zakresie sfinansować ze środków tego programu - bowiem nie są wprost zatrudnieni do 

obsługi programu. Taka sytuacja ma miejsce praktycznie w przypadku każdego nowego                         

i nowelizowanego zadania, szczególnie zleconego.  

 Z uwagi na wzrost liczby realizowanych zadań istnieje też konieczność zwiększenia 

powierzchni użytkowej o dodatkowe pomieszczenia: pomieszczenie biurowe; pomieszczenie 

do spotkań w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego do przeciwdziałania przemocy                     

w rodzinie i Grup Roboczych tzw. pokój rozmów z indywidualnym przypadkiem. 

Modernizacji wymaga też obiektu GOPS  – wymiana poszycia dachowego i wentylacji 

pomieszczeń biurowych. 
 Stopniowo zwiększa się w strukturze demograficznej udział osób starszych, co 

wymaga zintensyfikowania działań w zakresie pomocy i wsparcia dla tej kategorii wiekowej. 

Starzejące się społeczeństwo, a co za tym idzie wzrastająca liczba osób                                                   

z niepełnosprawnościami, często też opiekuńcza niewydolność rodzin wobec dorosłych osób 
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niesamodzielnych, wymaga wysokich nakładów finansowych na zapewnienie im opieki 

całodobowego lub dziennego wsparcia poprzez stworzenie dziennych domów pomocy lub 

klubów. Zadania takie mogą realizować na terenie gminy organizacje pozarządowe. 
Istnieje też potrzeba rozwoju budownictwa komunalnego, socjalnego lub adaptacji 

istniejących pomieszczeń w zasobie gminy na pomieszczenia mieszkalne, w celu 

zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach. Osoby eksmitowane                      

z lokali komunalnych automatycznie stają się osobami bezdomnymi, zmieniają swój status na 

osobę bezdomną, której gmina ma obowiązek zapewnić schronienie. Zapewnienie 

tymczasowego pomieszczenia, miejsca w noclegowni, schronisku lub innej placówce,                      

to zadanie własne gminy, a miesięczny koszt pobytu wynosi od 1 200,00 zł do 2 400,00  zł                    

w zależności czy osoba wymaga usług specjalistycznych. Jednym z kierunków powinno być 

stworzenie „Strategii rozwoju budownictwa socjalnego, treningowego i komunalnego                     

w naszej Gminie”.  


