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SPRAWOZDANIE 

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Stryszowie za rok 2018  

 
W 2018r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie realizował  następujące zadania; 
1/  z ustawy  z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ; 

-   przyznawanie świadczeń pieniężnych : stałych, okresowych i celowych,/ w tym na pokrycie  

    wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego/, 

 -  przyznawanie pomocy w naturze i usługach, 

 -  dożywianie dzieci, 

 -  pracę socjalną, 

 -  organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

    w miejscu zamieszkania, 

 -  kierowanie do domu pomocy społecznej i pokrywanie częściowej odpłatności za pobyt  

    mieszkańca gminy w tym domu, 

 

2/ z ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

 -   realizacja zadań gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym    

     prowadzenie  poradnictwa oraz interwencji w środowisku, 

 

3/ z ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych ; 

 -  przyznawanie i opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która  

    zrezygnuje  z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania  bezpośredniej, osobistej  

    opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie  

    niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, 

 

 4/ z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  

     publicznych ; 

 -  opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach  

    opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

-   wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, 

 

5/ z ustawy z dnia 28 listopada 2003r  o świadczeniach rodzinnych; 

 -   przyznawanie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg   

     z tytułu urodzenia dziecka, 

 -   przyznawanie świadczeń opiekuńczych /zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń  

     pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych/, 

 -   przyznawanie świadczeń rodzicielskich 

 

6/ z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ; 

-   ustalanie i wypłata zasiłków dla opiekunów, 

 

7/ z ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ; 

-   przyznawanie i wypłacanie świadczeń alimentacyjnych osobom uprawnionym do alimentów,   

    oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, 

 

8/ z  ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ;   

-   zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

    wychowawczych  pomocy w formie asystenta rodziny,  

-   realizacja gminnego programu wspierania rodziny 
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 9/ z ustawy z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

 

10/ z  ustawy z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny; 

  - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych przyznawanie Karty Dużej Rodziny 

 

11/ z ustawy  z dnia  11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ; 

  - przyznawanie i wypłacanie  zasiłków na pierwsze i kolejne dziecko 

 

12/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r w sprawie szczegółowych warunków  

realizacji rządowego programu „Dobry start” 

 

 

Uchwałą Budżetową Gminy Stryszów na 2018 r. Nr XXXI/260/2017 Rady Gminy  

w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Stryszowie na rok 2018 został zatwierdzony na kwotę ogółem : 9 042 951 zł,  

z tego; 

w dziale 852 – Pomoc Społeczna : 1 007 888 zł  

w dziale 855 - Rodzina : 8 035 063 zł 

 

Plan finansowy po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wyniósł ogółem ; 9 677 429,76 zł 

 w tym: 

- dział 851 - Ochrona zdrowia  -           280,00 zł 

- dział 852 - Pomoc Społeczna - 1 119 960,66 zł 

- dział 855 - Rodzina                - 8 557 189,10 zł 

 

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 

ogółem 9 652 110,96 zł  

z tego: 

- dział 851 –           280,00 zł  (100%) 

- dział 852 – 1 108 842,29 zł  (99,01 %) 

- dział 855 – 8 542 988,67 zł  (99,83%) 

 

Wykonanie budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: 

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia 

Rozdział 85195 – pozostała działalność  

plan: 280,00 zł   -  wykonanie: 280,00 zł  

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 280,00 zł związane z kosztami wydania decyzji 

administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni, w 

sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym 

mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej. 

– liczba osób objętych świadczeniem: 3, liczba wydanych decyzji: 5. 

W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej przeprowadza się wywiad środowiskowy na 

zasadach  i w trybie określonym w przepisach o pomocy społecznej. 

W 2018r wydano decyzje administracyjne; w trzech przypadkach z urzędu, dwóch  na wniosek Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej. 

        

DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna 

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 

plan: 129 200,00 zł   -  wykonanie: 124 443,75 zł 

W ramach tego rozdziału pokrywane były koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej pięciu 

podopiecznych z gminy Stryszów. Średni miesięczny koszt ponoszony przez gminę dla 

jednego pensjonariusza 2489 zł 
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Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie   
plan: 17 260,00 zł  -  wykonanie: 17 250,64 zł 

W ramach tego rozdziału główne wydatki związane były z zatrudnieniem na umowę zlecenie 

psychologa i terapeuty, którzy udzielają bezpłatnie porad dla osób dotkniętych przemocą.  

W tym rozdziale poniesione były jeszcze takie koszty obsługi zespołu interdyscyplinarnego / 

w tym przeprowadzenie szkoleń członków w tym „superwizja”/, a także zakup materiałów 

biurowych, opłaty pocztowe, doładowania telefonu komórkowego. 

 

Dnia 26 maja 2017r został przyjęty Uchwałą  Nr XXIV/199/2017 Rady Gminy w Stryszowie  

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla 

Gminy Stryszów na lata 2017-2020 

W ślad za przyjętym Programem zostały podjęte w 2018r następujące działania : 

 1. Działania informacyjno – edukacyjne dot .przeciwdziałania przemocy poprzez;   

  a) umieszczenie informacji na stronach internetowych i w prasie na temat działalności 

      Zespołu Interdyscyplinarnego 

  b) systematyczne rozwieszania plakatów i ulotek informacyjnych na tablicach ogłoszeń, oraz  

      w  instytucjach użytku publicznego, 

 c) prowadzenie kampanii  informacyjno-edukacyjnej celem podniesienia poziomu wiedzy i 

     świadomości mieszkańców  nt. zjawiska przemocy w rodzinie, 

d) organizowanie przez placówki oświatowe programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, 

e) organizowanie szkoleń członków Zespołu Interdyscyplinarnego   

 2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego 

     Zarządzeniem Wójta Nr 10/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku z póź.zm. został powołany  

     Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego 

     wchodzą  przedstawiciele tut. Ośrodka, Policji, Placówek oświatowych, Służby Zdrowia.  

     Działalnością Zespołu koordynuje pracownik Ośrodka. Zespół  interdyscyplinarny  

     realizuje zadania  określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w 

     Rodzinie oraz w ramach założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania przemocy w  

     Rodzinie. Do podstawowych zadań Zespołu należy podejmowanie działań w środowisku  

     zagrożonym przemocą, inicjowanie interwencji, koordynowanie działań przedstawicieli   

     poszczególnych podmiotów, rozpowszechnianie informacji o instytucjach i  

     możliwościach otrzymania stosownej pomocy. 

     W okresie sprawozdawczym do Przewodniczącego Zespołu wpłynęło 5 „Niebieskich  

     Kart -A”, założonych przez Policję. 

     W ramach pracy Zespołu  Przewodniczący powołał 4 grupy robocze do  indywidualnej  

     pracy z rodzinami. Ponadto kontynuowano procedurę „Niebieskich kart” z poprzedniego  

     okresu wobec 6 rodzin z tego wobec 6 zakończono procedurę  ograniczając działania  

     wobec tych rodzin działania  kontrolnych wizyt przeprowadzanych przez pracowników 

     socjalnych.  

     W 2018r zwołano 4 posiedzenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego, na których 

     omówiono ;   

     - pracę grup roboczych z rodzinami doświadczającymi przemocy domowej  

     - wymianę poglądów pomiędzy przedstawicielami Instytucji/Placówek wchodzących w  

       skład Zespołu, 

     - wskazanie na rozpowszechnianie przez członków Zespołu informacji na temat  

       możliwości skorzystania przez  osoby uwikłane w przemoc domową z pomocy   

       specjalistów tj. psychologa, terapeuty, pracownika socjalnego 

   3. Działalność Punktu Konsultacyjnego 

      W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego,  prowadzona była  terapia dla osób  

       doświadczających  przemocy w rodzinie oraz sprawców w zakresie poradnictwa  
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       psychologicznego /3 godz. m-cznie/ i terapeutycznego /8 godz. m-cznie/, w  ramach   

       umowy zlecenia/, oraz poradnictwo socjalne /dyżur pracownika socjalnego w każdą   

       środę w godzinach  dopołudniowych/. Ponadto w /w specjaliści są dofinansowani w 

       ramach środków GKRPA, w wyniku czego świadczą dodatkowe godziny porad specj. 

       Ogółem w okresie sprawozdawczym udzielono 127 porad specjalistycznych. 

   4.Współpraca z  Zespołem Interwencji Kryzysowej – Sucha Beskidzka 

    Na mocy Umowy zawartej  w dniu 22.01.2018r  pomiędzy  Powiatem Suskim  

    a Gmina Stryszów,  w okresie od  01.01.2018-31.12.2018r dla mieszkańców tut. Gminy  

    udostępniono możliwość skorzystania z pomocy specjalistycznej /min. mediacje,  

    poradnictwo rodzinne, pedagogiczne/ a także zabezpieczono pobyt w  hostelu dla osób  

    doznających przemocy w  rodzinie. 

    Ogólnie odnotowano 20 zgłoszonych problemów i  udzielono 24 porad 

  

   Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające  

   niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za  

   osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

   plan: 19 588,71 zł  -  wykonanie: 19 447,78 zł 

   W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne 38 osobom 
   pobierającym niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz za osoby  

   pobierające zasiłki stałe niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego  

   tytułu w kwocie 19 447,78 zł w tym: 

  - składki zdrowotne finansowane w całości z budżetu państwa – kwota 10 012,95 zł  

  - składki zdrowotne dofinansowane z budżetu państwa – kwota 9 434,83 zł   
 

  Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

  i rentowe   

  plan: 120 780,00 zł  -  wykonanie: 120 780,00 zł 

 

 Poniższa tabelka przedstawia szczegółowe wykonanie: 

 

Zasiłki 
Liczba 

 

Dofinansowanie 

z budżetu państ. 

Środki własne 

gminy 
Ogółem 

Okresowe 39  44 780,00 30 461,33 75 241,33 

Celowe  i w naturze      58 0,00 20 948,47 20 948,47 

 

Specjalne celowe  29 0,00 18 590,20  

 

18 590,20 

 

Zdarzenie losowe   1 0,00 6 000,00       6 000,00 

Razem                                                                                                        44 780,00 76 000,00   120 780,00 

 

 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 

plan: 113 124,95 zł  -  wykonanie: 110 144,72 zł 

W tym rozdziale wypłacono 229 świadczeń w postaci zasiłków stałych dla 26 podopiecznych 

na łączna kwotę 110 144,72 zł. Całość wydatków pokrywana jest z budżetu państwa (dotacji 

celowej).  

 

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej  

plan: 505 672,00 zł   -  wykonanie: 502 619,99 zł 

z tego;  

- środki własne gminy – kwota 423 588,99 zł 

- środki z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania ośrodka – kwota 

49 463,00 zł  
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- środki z dotacji celowej  budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów 

pomocy społecznej – kwota 29 568,00 zł 

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z; 

- wynagrodzeniem pracowników wraz z pochodnymi -  kwota  394 308,70 zł, 

- wydatki rzeczowe : 108,311,29 zł, w tym; 

  świadczenie specjalistycznych usług /fizjoterapeutycznych/ : 38 430,00 zł - w tym  dotacja   

  Wojewody w wys.29 568,00 zł, środki własne : 8 862,00 zł 

 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

plan: 109 534,00 zł  -  wykonanie: 109 354,41 zł 

W rozdziale ujęto wydatki związane z zatrudnieniem trzech pracowników (pełny etat  

+ dwóch na umowę zlecenie). Ponadto od lutego została przyjęta jedna osoba na ½ etatu w 

ramach programu „Opieka 75+” Usługi opiekuńcze świadczone są w 19 środowiskach. 

Liczba świadczonych godzin w środowisku uzależniona jest od potrzeb psychofizycznych 

poszczególnych podopiecznych. 

 

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania  

plan: 101 801,00 zł  -   wykonanie: 101 801,00 zł  

 

W rozdziale tym ponoszone zostały wydatki na żywienie dzieci i dorosłych  w ramach 

programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz koszty dowozu posiłków.   

W 2018r objęte zostało 208 osób w tym: 98 osób dorosłych / w formie zasiłków celowych/ 

oraz 113 dzieci / w formie posiłków/  

Plan  wydatków : 

 środki z dotacji celowej – kwota 66 801,00 zł 

 środki własne gminy – kwota 35 000,00 zł  

 

Wykonanie: 

 

Treść 

Liczba 

świadczeń 

Dofinansowanie 

z Budżetu 

Państwa  

Środki własne 

Gminy 

 

Ogółem 

Posiłki  46 063,00 16 673,00 62 736,00 

Zasiłki celowe  20 738,00 14 727,00 35 465,00 

Dowóz posiłków  0 3 600,00 3 600,00 

Razem:                                    66 801,00   35 000,00   101 801,00  

 

Rozdział 85295 – pozostała działalność 

Plan : 3 000,00 zł                wykonanie : 3 000,00 zł 

W ramach tego rozdziału ponoszone zostały koszty związane z opłatą za utrzymanie miejsca 

w schronisku prowadzonym przez Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata 

Alberta w Nowym Sączu – zgodnie z zawartą umową. 

 

      

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze  

plan: 5 587 880,00 zł  -  wykonanie: 5 583 358,21 zł 

W ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci poniesiono następujące 

wydatki na: 

-  wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 5 499 707,80 zł 

-  wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 73 062,85 zł 

- wydatki rzeczowe m.in.: opłaty za przesyłki listowe, opłaty za wypłaty gotówkowe  

dla świadczeniobiorców pobierających świadczenia wychowawcze, rozmowy telefoniczne, 

zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, mebli biurowych, podróże służbowe krajowe, 
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szkolenia pracowników, zakup licencji na oprogramowanie świadczeń wychowawczych, 

zakup sprzętu elektronicznego, czynsz – kwota 10 587,56 zł. 

      

Zestawienie świadczeń wychowawczych za 2018 r. 

 
 

 

Liczba złożonych wniosków 683 

w tym na pierwsze dziecko i    

               kolejne 

          470 
 

 

 

w tym na drugie i kolejne 
          213 

 

Liczba wydanych decyzji 716 

w tym: decyzje przyznające 

prawo  
704 

      w tym: decyzje odmawiające 

                     prawo 
 12 

 Liczba rodzin uprawnionych 540     
 

Liczba wypłaconych świadczeń          11041 
w tym na pierwsze dziecko          4689 

 w tym na drugie i kolejne          6352 

 Liczba dzieci objętych 

programem 
1019 

    

   
 

  

 

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   

plan: 2 636 078,00 zł  -  wykonanie: 2 634 705,44 zł 

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie 

zasiłku dla opiekunów, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poniesiono 

następujące wydatki na: 

-  wypłatę świadczeń  ogółem ; 2 420 999,60 zł, w tym ; 

 świadczeń rodzinnych – kwota 2 080 575,40 zł 

 funduszu alimentacyjnego – kwota 165 000,00 zł 

 zasiłku dla opiekunów – kwota 52 360,00 zł 

 świadczenia rodzicielskiego – kwota 123 064,20 zł 

 

- opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

za osoby otrzymujące: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla 

opiekunów – kwota 76 509,51 zł 

-  koszty obsługi świadczeń – kwota 137 196,33 zł w tym; 

     *   wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi -120 765,49 zł z tego ;  

          środki dotacji ; 73 442,00 zł, środki własne ; 47 323,49 zł 

 wydatki rzeczowe m.in.: opłaty za przesyłki listowe i przekazy pocztowe, opłaty  za 

wypłaty gotówkowe dla świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne, 

            za rozmowy telefoniczne, opłata za czynsz, szkolenia pracowników - kwota 16 430,84 

            zł - środki własne 

 

   Poniższa tabelka przedstawia szczegółowe wykorzystanie środków w rozdziale 85502 

Lp. 
Wyszczególnienie 

Liczba  

uprawn. 

Wydatki w 

zł 

1. Zasiłki rodzinne      698 952 857,42 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:     755 429 658,38 

2.1 Urodzenia dziecka       34 34 000,00 

2.2 Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

      26  

  

115 760,52 

2.3 Samotnego wychowania dziecka       18 40 006,15 



7 

 

2.4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego        20 24 875,84 

2.5 Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania 

      96 

       

77 844,10 

2.6 Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej       81 90 474,83 

2.7 Rozpoczęcia roku szkolnego     480 46 696,94 

3.  Składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe  

od świadczeniobiorców 

      35 

       

76 509,51 

4.  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka  

      70 70 000,00 

5. Świadczenia opiekuńcze w tym:      157 628 059,60 

5.1 Zasiłek  pielęgnacyjny      119 223 373,00 

5.2 Specjalny zasiłek opiekuńczy        22 126 480,60 

5.3 Świadczenie pielęgnacyjne        16 278 206,00 

6. Świadczenie rodzicielskie        12 123 064,20 

7. Zasiłek dla opiekuna          9 52 360,00 

8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego        32 165 000,00 

9. Koszty obsługi świadczeń 137 196,33 

WYKONANIE OGÓŁEM 2 634 705,44 

 

        Zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

Są to zadania polegające nie tylko na przyznawaniu świadczeń alimentacyjnych na rzecz uprawnionych 

ale wszelkiego rodzaju działania zmierzające do ściągnięcia zaległości alimentacyjnych od dłużników 

powstałych jeszcze wobec likwidatora  funduszu alimentacyjnego. 

W tut. Organie zarejestrowanych jest 55 dłużników alimentacyjnych, z tego zamieszkałych na terenie 

gminy 36. W okresie od I-XII 2018 od dłużników wpłynęła kwota w wysokości : 55 810,19 zł  

z tego do budżetu państwa przekazano 44 884,78 zł 

W okresie sprawozdawczym  tut. Organ podjął następujące działania: 

 - przeprowadzono wywiady  alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe z 12 dłużnikami, 

 - zebrano i przekazano 17 istotnych informacji komornikom  mających wpływ na egzekucję  

   zasadzonych   alimentów  na podstawie wywiadów alimentacyjnych oraz oświadczeń majątkowych,  

 - wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od  

   zobowiązań alimentacyjnych wobec 2 dłużników , z czego: 

 - wobec 2 wydano decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od   

   zobowiązań  alimentacyjnych, 

 - zobowiązano 7 dłużników do dokonania rejestracji w  Urzędzie Pracy, 

 - wystąpiono do PUP z potrzebą aktywizacji zawodowej wobec 5 dłużników, 

 - wystąpiono z wnioskiem do Wójta Gminy o zatrudnienie w ramach robót publicznych 

   5 dłużników, 

 - wystąpiono w 1 przypadku przypadku z powództwem o ustalenie alimentów od innych  

   osób  zobowiązanych do  alimentacji, 

 - złożono 18 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w art.209 &1k.k  

   z tego na dzień sporządzania sprawozdania wobec : 

   - 14 dłużników odmówiono wszczęcia 

   -   3 wszczęto dochodzenie  

 - przekazano do BIG 5 informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.   

         

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny  

plan : 250,10 zł             wykonanie: 203,61 zł 

 

W ramach programu Karta Dużej Rodziny zostało złożone 13 wniosków o wydanie nowych 

kart dla 68 osób oraz 4 wnioski o przedłużenie terminu ważności kart dla 4osob. Złożono 

również 1 wniosek o wydanie duplikatów 5 kart, 1 wniosek o dodatkowy rodzaj elektroniczny 
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na 5 kart jak również 1 wniosek na 1 kartę dla nowego członka rodziny. Ogółem złożono 20 

wniosków a wydano 83 Kart Dużej Rodziny.  

 

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny  

plan: 320 617,00 zł  wykonanie: 312 357,41 zł  

w tym ; 

Rządowy Program 300+ 

plan 288 030,00 zł                  wykonanie ; 288 027,59 zł 

W ramach tego rozdziału wypłacono 929 świadczeń (po 300 zł na dziecko) na kwotę 

278 700,00zł oraz pokryto koszty obsługi programu w kwocie : 9 327,59 zł. 

  

Ponadto w tym  rozdziale ujęto również wydatki poniesione na realizację ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in.: związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. 

Asystent rodziny zatrudniony był na ½ etatu, i sprawował  piecze nad 8 rodzinami. 

Zaplanowane środki własne w kwocie : 24 648,00 zł / bez dotacji / wykorzystane w kwocie: 

24 329,82zł 

 

Uchwałą Rady Gminy Nr XV/125/2016 z dnia 2 czerwca 2016r został przyjęty Gminny 

Program  Wspierania Rodziny w Gminie Stryszów na lata 2016-2018 

       Działania profilaktyczne zgodnie z ustawą skierowane są do rodziny wychowującej 

dzieci a jednocześnie niewydolne wychowawczo, dotknięte przemocą, ubogie, zagrożone 

ubóstwem przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

       Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

gmina zapewnia  zgodnie z ustawą wsparcie w formie asystenta rodziny do pracy z rodziną. 

Funkcja asystenta  rodziny ma na celu osiągniecie przez rodzinę podstawowego poziomu 

stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci, a głównym zadaniem 

asystenta jest niedopuszczenie do oddzielenia dziecka od rodziny biologicznej lub 

umożliwienie szybkiego powrotu dziecka z pieczy  zastępczej do rodziców. Ponadto do zadań 

własnych gminy należy min. realizacja 3-letnich gminnych  programów wspierania rodziny, 

prowadzenie /tworzenie/ placówek wsparcia dziennego, ustanawianie rodziny wspierającej, 

współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce  opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych, 

oraz ponoszenia kosztów związanych z realizacją niniejszych zadań. 

       W  2018r tut. Ośrodek w ramach realizacji zadań Gminnego Programu podjął następujące 

działania: 

1/ kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny, na rzecz ośmiu rodzin niewydolnych 

wychowawczo, /w tym jednej zobowiązanej przez Sąd do współpracy z Asystentem/ 

2/ prowadzenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego w tym ; 

  -socjalnego dla 31 rodzin, 

  -psychologicznego dla 24 rodzin, 

  -terapeutycznego dla 26 rodzin, 

  -mediacji 1 rodziny 

3/ współudział w organizacji wypoczynku dla  9 –ga dzieci, 

4/ udzielanie pomocy materialnej dla 31 rodzin 

5/ systematyczna współpraca z Sądem Rejonowym , Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wadowicach,. Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą 

„FENIKS” w Radoczy, Zespołem Interwencji Kryzysowej działającym przy Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej. 

Rozdział 85508 - Rodzina zastępcza 

plan ; 12 364,00 zł  -  wykonanie : 12 364,00 zł 

 z tego : 

-współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej -12.364 zł 



9 

 

 

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinie 

zastępczej. Zgodnie z art.80 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej, 

rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu  rodzinny  dom dziecka, na każde umieszczone 

dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania. Właściwa gmina  

ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy  

w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki. W pierwszym roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej wydatki  na opiekę i wychowanie dziecka wynoszą 10%  w drugim roku 

30% a w trzecim roku i każdym następnym 50% wydatków. Na terenie Gminy Stryszów 

dwoje małoletnich dzieci zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej. Wydatki  

na utrzymanie dzieci ponoszone są w 50% na podstawie not księgowych wystawianych  

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. 

 

Realizacja programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- podprogram  FEAD 

 Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w ww. Programie kwalifikując poprzez wydanie skierowania 

 osobom o niskich dochodach do organizacji pozarządowej tj. Polskiego Komitetu Pomocy 

 Społecznej w Wadowicach na pomoc żywnościową. 

 W 2018r wydano  ogółem 23 skierowania 

 

Praca socjalna z indywidualnym klientem i rodziną realizowana jest poprzez: 

- poradnictwo - dostarczanie klientowi informacji o sposobie załatwienia danej sprawy, 

- pomoc w wypełnianiu urzędowych druków i wniosków ( min. wniosków o ustalenie stopnia    

  niepełnosprawności, wniosków  o ustalenie prawa do świadczeń emerytalno-rentwych, 

  alimentacyjnych, wniosków o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego), 

- pomoc w ustalaniu wizyt u lekarzy specjalistów,  

- kierowanie do prac interwencyjnych organizowanych przez Urząd Gminy w Stryszowie,  

- kierowanie klientów do specjalistów: radcy prawnego, terapeuty, psychologa,  

- doradztwo w sprawie gospodarowania budżetem domowym,  

- zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych, 

- motywowanie do podjęcia leczenia alkoholowego,  

- motywowanie do poszukiwania pracy - kierowanie klientów do spotkania z doradcą   

  zawodowym  zatrudnionym w PUP Wadowice w celu ustalenia indywidualnej ścieżki  

  zatrudnienia,    

- wizyty monitorująco-sprawdzające sytuację w rodzinach - aktywizowanie klientów do  

  dbania o zachowanie porządku i ładu w otoczeniu, zachowania higieny osobistej 

 

 Praca socjalna z grupą realizowana jest poprzez: 

 - angażowanie środowiska sąsiedzkiego do pomocy osobom starszym, samotnym, 

niepełnosprawnym 

 - powoływanie grup roboczych w związku z przemocą domową - tworzenie planów pracy z 

grupą 

 

 Praca socjalna ze środowiskiem lokalnym realizowana jest poprzez: 

 - kontakt z osobami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz pomocy osobom i 

rodzinom (Liderami społeczności lokalnej m.in. w zakresie typowania rodzin do Szlachetnej 

Paczki oraz pomocy  w ramach programu "Skrzydła" realizowanego przez Parafialny Zespół 

Caritas im. św. Jana Kantego w Stryszowie polegającego na długoterminowej pomocy 

uczniom szkół podstawowych, gimnazjów  i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej 

w rodzinie wymagają wsparcia w formie  dożywiania w szkole, zakupu przyborów szkolnych 

i podręczników, dofinansowania do wycieczek  szkolnych itp.) 

 

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W kontrakcie 

opracowuje się   ocenę sytuacji osoby lub rodziny oraz formułuje cele, które ma osiągnąć 
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osoba lub rodzina dla przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Narzędzie to określa 

również uprawnienia i zobowiązania  stron / pracownika socjalnego i klienta/, w ramach 

wspólnie podejmowanych działań. 

Odmowa zawarcia lub niedotrzymanie postanowień kontraktu przez osobę lub rodzinę może 

stanowić  podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji lub wstrzymania 

realizacji świadczeń  z pomocy społecznej.  

 Rezultaty zawartych kontraktów ; 
 - pozyskanie świadczeń z zabezpieczenia społecznego tj. świadczeń alimentacyjnych,  

   świadczeń  emerytalno-rentowych, świadczeń pielęgnacyjnych, 

 - podjęcie zatrudnienia, 

 - uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,      

 - systematyczne leczenie, 

 - podjecie terapii psychologiczno-terapeutycznej 

 W okresie sprawozdawczym objęto praca socjalną 82 rodzin i zawarto 12 kontraktów socjalnych. 

 

Kryteria ustawowe przyznawania świadczeń z pomocy społecznej : 
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje : 

1/ osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty  701 zł  

2/ osobie w rodzinie, w której dochód  na osobę nie przekracza kwoty 528 zł  

      zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie” 

3/ rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, 

     przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów tj. 

- ubóstwa 

- sieroctwa 

- bezdomności niepełnosprawności 

- długotrwałej  lub ciężkiej choroby 

- przemocy w rodzinie 

- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi                                                            

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 

- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki 

opiekuńczo-wychowawcze 

- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy 

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 

- alkoholizmu lub narkomanii 

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 

- klęski żywiołowej lub ekologicznej 

       lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.  

 

 Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej ; 

 
 Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela 

 ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej  przedstawiciela ustawowego. 

 Pomoc społeczna może być udzielona z urzędu. 

 Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w drodze decyzji administracyjnej 

 po uprzednim przeprowadzeniu  przez pracownika socjalnego wywiadu  rodzinnego  środowiskowego  

 w  miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. 

 Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej,  

 rodzinnej i majątkowej osoby występującej z wnioskiem a także osób i rodzin    

 zobowiązanych do alimentacji. W 2018r przeprowadzono ogółem 360 wywiadów środowiskowych, 

w tym 94 w formie elektronicznej 

W ramach wszystkich realizowanych zadań  z ustawy o pomocy społecznej przez tut.  Ośrodek  

w 2018r wydano ogółem 381 decyzji administracyjnych. 

 

Powody przyznawania  pomocy społecznej 
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Na terenie naszej gminy najczęstszymi powodami przyznawania pomocy jest : ubóstwo  

spowodowane min. bezrobociem, niepełnosprawnością, bezradnością w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Coraz częściej wpływają wnioski osób, które nie są w 

stanie w ramach posiadanych  niskich źródeł  utrzymania zabezpieczyć potrzeb min. w zakresie leczenia. Mamy 

do czynienia również z osobami, które nie ubezpieczone trafiają do szpitala/przychodni i wtedy podejmuje się 

postępowanie w sprawie wydania decyzji /na podstawie ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych/uprawniającej do ubezpieczenia na okres 90 dni. 

Analizując okresy udzielania pomocy społecznej można stwierdzić, że są one zróżnicowane. 

Więcej osób zgłasza się o pomoc w okresie  jesienno-zimowym oraz wczesną wiosną, natomiast mniej  

w okresie letnim. Niewątpliwie przyczyną takiego stanu rzeczy jest możliwość podejmowania prac  

dorywczych, interwencyjnych czy sezonowych.  

Klientami pomocy społecznej są najczęściej osoby i rodziny z bardzo niskim dochodem na osobę w rodzinie w  

ramach, którego nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb bytowych,  zdrowotnych a także i osoby które 

nie posiadają własnych źródeł utrzymania.                                                                      

       

W realizacji ustawowych zadań na codzień Ośrodek współpracuje m.in. z Urzędem Gminy  

w Stryszowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Wadowicach, Ośrodkiem Interwencji 

Kryzysowej  w Radoczy i Suchej Beskidzkiej, Sądem Rejonowym w Wadowicach, 

placówkami oświatowymi, placówkami zdrowotnymi, Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Stryszowie, Komisariatem Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej, 

Polskim Komitetem Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie w 

Wadowicach w Wadowicach i innymi instytucjami pomocy społecznej. 
 

Podsumowanie /Potrzeby 

Zgodnie z art.16 a ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej do zadań własnych gminy 

Należy opracowanie oceny zasobów pomocy społecznej, która obejmuje w szczególności infrastrukturę, 

kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na 

podmiot je finansujący i realizujący. Ocena obejmuje również ilościowy podział  korzystających 

z pomocy społecznej, rodzaje świadczeń. Jest podstawą do planowania działań z zakresu budowania 

systemu wsparcia i pomocy społecznej. 

                                                                                                                                                          

Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Stryszów za 2018 rok została przygotowana na 

podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem systemu 

Centralnej Aplikacji Statystycznej MRPiPS. Dane z Oceny umożliwiają analizowanie i 

monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań  w obszarze 

usług społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić 

władzom gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie 

polityki społecznej w kolejnym roku i stały się podstawą do sformułowania poniższych 

wniosków i rekomendacji: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie wypełniając swe funkcje i zadania 

zobowiązany jest diagnozować pewne obszary z zakresu pomocy społecznej, które stanowią 

integralną część polityki społecznej gminy. Funkcja diagnostyczna polega na bieżącym i 

stałym rozpoznawaniu potrzeb indywidualnych, grupowych i środowiskowych, a także na 

wykazywaniu przyczyn i skali ich występowania. 

Celem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zapewnienie w miarę 

posiadanych środków i możliwości bezpieczeństwa socjalnego rodzinom zamieszkałym na 

terenie gminy, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej oraz podejmowanie 

działań zmierzających do życiowego ich usamodzielniania oraz integracji ze środowiskiem. 

Do realizacji niniejszych celów są niezbędne działania w obszarze pomocy społecznej. 

Na podstawie przedłożonych danych oceniających zasoby pomocy społecznej w gminie 

Stryszów rekomenduje się do realizacji i wdrożenia na najbliższy okres poniższe zadania: 

1/ zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie pomocy i wsparcia w formie świadczeń 

o charakterze materialnym i finansowym na poziomie rzeczywistych i prawnie 

uzasadnionych potrzeb mieszkańców gminy, 
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2/ organizowanie wsparcia dla osób starszych (szczególnie samotnych, chorych, 

niesamodzielnych) poprzez m.in. organizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Tendencja demograficzna nieuchronnie 

wskazuje na starzenie się społeczności generując potrzebę zintensyfikowanych działań 

z obszaru pomocy społecznej dla osób starszych, aby jak najdłużej utrzymać ich prawidłowe 

funkcjonowanie w miejscu zamieszkania; biorąc pod uwagę niniejsze niezbędnym 

staje się zwiększenie nakładów finansowych na potrzeby infrastruktury socjalnej, 

3/ organizowanie ośrodków wsparcia w tym mieszkania chronionego a także mieszkania  

socjalnego, 

4/ zapewnienie możliwości schronienia osobom bezdomnym w Ośrodkach Wsparcia, 

5/ zapewnienie możliwości schronienia interwencyjnego lub okresowego ofiarom przemocy 

w Ośrodkach Wsparcia, 

6/ opracowywanie i wdrażanie lokalnych programów osłonowych ograniczających zjawisko 

marginalizacji i wykluczenia społecznego określonych grup społecznych, 

7/ rozwijanie i doskonalenie metod współpracy instytucji działających w obszarze polityki 

społecznej i pomocy społecznej oraz wspieranie inicjatyw rozwijających wolontariat oraz 

tworzenie grup o charakterze samopomocowym, 

8/ rozwój placówek wsparcia dziennego, 

9/ utrzymanie zasobów kadrowych pomocy społecznej na poziomie zabezpieczającym 

realizację wszystkich zadań określonych w ustawach szczegółowych z obszaru pomocy 

społecznej i polityki społecznej, a także podnoszenia umiejętności zawodowych w tym 

interdyscyplinarnych, 

10/ zabezpieczenie środków na poradnictwo specjalistyczne. 

 

 

Stryszów,dn.2019.05.08                                                                       Opracował: 

                                                                                                 Kierownik GOPS Stryszów 

                                                                                                           Krystyna Gębala 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


