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1. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Głównym zadaniem OPS jest POMOC SPOŁECZNA czyli umożliwienie osobom  

i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać 

wykorzystując własne środki , możliwości , zasoby i uprawnienia. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka oraz podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób  

i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Zgodnie z zasadami ogólnymi ,którymi są: 

 

 WSPARCIE RODZINY W PRAWIDŁWYOM FUNKCJONOWANIU. 

Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w 

odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról 

społecznych przez jej członków. Wsparcie to powinno być w miarę możliwości 

wczesne i mieć charakter profilaktyczny, ochronny. Priorytetem wspierania rodziny jest 

zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania 

wartości i norm związanych z ich wychowaniem. 

 USAMODZIELNIANIE RODZINY. 

Rodzina, w pierwszej kolejności, powinna mieć możliwość samodzielnego zmierzenia 

się ze swoimi problemami, co pozwala jej zwiększyć szansę na prawidłowe 

funkcjonowanie w środowisku oraz stymuluje aktywność własną, wyzwala potencjał i 

pozwala na nabywanie nowych umiejętności. Pomoc społeczna powinna w miarę 

możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin poprzez 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych zasobów. 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w 

rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. 

 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU. 

działania powinny służyć odbudowie i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w 

życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych oraz integracji osób i rodzin z 

grup ryzyka. 

 ZASADA POMOCNICZOŚCI. 

społeczność nie może ingerować w sprawy, z którymi poszczególne jednostki są w 

stanie poradzić sobie same, a jedynie tam gdzie ta pomoc jest niezbędna. Nie można 

zastępować, wyręczać działań poszczególnych osób i rodzin. Pomoc instytucjonalna 

występuje w sytuacji, jeśli osoba, jej otoczenie, rodzina ,środowisko lokalne, staje przed 

problemami, których samodzielnie nie potrafi rozwiązać. Należy pamiętać, że pomoc 

ma polegać na wspieraniu, a nie na wyręczaniu w realizacji zadań. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach oprócz zadań pomocy społecznej realizuje 

inne zadania określone przepisami: 

 

 ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2018r.,poz.1508 ze zm.) 

 ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych(.Dz.U.z 2018 poz.2220 ) 

 ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(.Dz.U.z 2018r. poz.554 ze zm.) 

 ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 

2017r.poz.2092) 
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 ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 

,poz.1390  ze zm) 

 ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( tj.Dz.U z 2018r.,poz.2137 ze zm) 

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj.z 

2018r.,poz.998 ze zm) 

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. z 2017r.poz.180 ze 

zm.) 

 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.-prawo energetyczne ( tjDz.U.z 2018r. poz.755ze zm) 

w zakresie dodatków energetycznych 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (tj. Dz.U.z 2018 ,poz.1510 ze zm) 

 ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz.U. z 2017r.,poz.1832) 

 ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz.U. z 

2018r. poz.2134 ze zm) 

 ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin” za życiem” ( Dz U 

z 2016,poz.1860) 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” 

 rozporządzeń wykonawczych  

 oraz określone w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach. 

 

 

2. DECYZJE PRZYZNAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ. 

 

Większość świadczeń obsługiwanych w Ośrodku przyznawanych jest decyzją 

administracyjną. Decyzję wydaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  

z upoważnienia Wójta Gminy Ożarowice. 

 W roku 2018 łącznie wydano 1129 decyzji w tym: 

 

a) z pomocy społecznej 134 w tym: 

- 129 przyznających 

- 1 odmowna 

- 3 umarzające postępowanie 

- 1 uchylająca. 

b) z świadczeń rodzinnych 491  w tym: 

- 251 przyznających 

- 2 odmowne 

- 238 zmieniających 

c) z świadczeń wychowawczych 479 w tym: 

– 412 przyznających 

– 22 odmownych 

- 45 zmieniających 

d) z funduszu alimentacyjnego 21 w tym: 

- 15 przyznających 

- 3 odmowne 

- 3 zmieniające 

e) z Programu „Dobry Start:- 4 w tym: 

- 4 odmowne 

- w Programie Dobry Start nie wydajemy decyzji przyznających. 
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3. PONIESIONE KOSZTY REALIZOWANYCH ZADAŃ. 

 

W okresie sprawozdawczym OPS realizował zadania zlecone i własne, w ramach 

których udzielana była pomoc pieniężna, rzeczowa , usługowa i praca socjalna oraz 

finansowane były koszty zatrudnienia i wydatki rzeczowe Ośrodka. 

 
W dziale 852    pomoc społeczna     plan  wynosi   812 589 zł       a wydatkowano       772 889,03 zł. 

W dziale 855    rodzina                    plan  wynosi 4 515 106 zł      a wydatkowano    4 472 775,57 zł. 

 

OGÓŁEM PLAN BUDZETU OPS wynosi 5 327 695 zł a wydatkowano 5 245 664,60 zł 

 

4. KOSZTY OPS WG DZIAŁÓW I  ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI 

BUDŻETOWEJ. 

 

Dział 852 – pomoc społeczna 

 85205     zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                            4 599,05 zł 

 85213   składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                        5 731,92 zł     

 85214    zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt.-rent.      204 675,47 zł   

 85215   dodatki mieszkaniowe                                                                                              0,00 zł 

 85216   zasiłki stałe                                                                                                      23 403,68 zł 

 85219   ośrodki pomocy społecznej                                                                           487 669,54 zł 

 85228   usługi opiekuńcze                                                                                            15 278,40 zł 

 85230   pomoc w zakresie dożywiania                                                                        18 000,00  zł 

 85295   pozostała działalność ( program Niezapominajka )                                        13 530,97 zł 

 

Dział 855 - rodzina 

 85501    świadczenia wychowawcze                                                                       3 017 202,20 zł 

 85502 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenie          

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                1 238 359,05 zł 

 85503    karta dużej rodziny                                                                                                81,75 zł 

 85504   wsparcie rodziny                                                                                            217 132,57 zł 

 

 

5. REALIZACJA ZADAŃ WG USTAW I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 

 

1) USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ                                                   749 027,09 zł 
a) rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emeryt- rentowe                                                                   

204 675,47 zł 

Źródłem pokrycia w/w wydatków są: 

- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe –  7509 zł 

- Środki własne gminy-  197 166,47 zł 

 

 odpłatność gminy za pobyt w DPS  6 osób umieszczonych                          157 166,47 zł 

 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, niemogącej funkcjonować w codziennym ,której można zapewnić 

niezbędnej pomocy , przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 
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W okresie od I-XII 2018 roku z usług domów pomocy społecznej korzystały 6 osób  

w tym 2 na podstawie postanowienia Sądu.  

6 osób umieszczonych ( odpłatność wg decyzji-  157 742,17 zł)                                        

opłata wnoszona zastępczo przez gminę  ( 24,30 zł) 

zwrot rodziny zgodnie z umową ( -600 zł) 

 

 zasiłki okresowe dla 5 rodzin 33 świadczenia na kwotę                                 11 072,00 zł 

 

Zasiłek okresowy przyznawany jest na podstawie art.38 ustawy o pomocy społecznej i 

przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą, ciężką chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do 

świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego .Zasiłek okresowy ustalany 

jest w przypadku osoby samotnie gospodarującej- do wysokości różnicy między 

kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, a w 

przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a 

dochodem tej rodziny. O okresie na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy decyduje 

Kierownik OPS na podstawie okoliczności sprawy. 

 
          Tabela nr 1 –zasiłki okresowe I-XII 2018 

 

Forma pomocy Liczba osób, którym decyzją 

przyznano świadczenie 

liczba świadczeń Kwota świadczeń 

Zasiłki okresowe  ogółem 5 33  11072,00 zł 

w tym: z powodu bezrobocia 4 28             9322,00 zł 

                        

 pobyt w schronisku dla bezdomnych 1 osoby opłacono 46 dni na kwotę                 920 zł 

 

Zgodnie z art.48 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do 

schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie 

schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego  

w noclegowniach, schroniskach i innych miejscach do tego przeznaczonych. 

. 

 
Tabela nr 2 –osoby przebywające w noclegowniach w okresie I-XII2018 

Forma pomocy Liczba osób, którym decyzją 

przyznano świadczenie 

liczba świadczeń Kwota świadczeń 

Schronisko Oaza 

Będzin Łagisza 

1 46 920 zł 

 

 

 zasiłki celowe i pomoc w naturze  na kwotę                                                       30 767 zł 

 

Zasiłek celowy przyznawany jest na podstawie art.39 ustawy o pomocy społecznej 

celem zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych. Może zostać przyznany w 

szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i 

leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego a także 

dofinansowanie do opłat mieszkaniowych i kosztów pogrzebu. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających 

kryterium dochodowe może być przyznany na podstawie art.41 ustawy o pomocy 

społecznej zasiłek specjalny celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio 

kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub rodziny i nie podlega on 

zwrotowi. 

 
          Tabela nr 4 –Zasiłki celowe w I-XII2018r. 
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Forma pomocy Liczba osób/rodzin Kwota świadczeń 

Zasiłki celowe ( opał, żywność 

,leki, leczenie opłaty 

mieszkaniowe, odzież 

33 30 767zł 

w tym Specjalne zasiłki celowe 13 8 900 zł 

 

 sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej                                                         4750,00 zł    

 
b) rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania                                                       18 000,00 zł 

 

Źródłem pokrycia w/w wydatków są: 

- dotacja celowa z budżetu państwa na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania  

2014-2020”      – 10 800 zł 

- Środki własne gminy -    7 200 zł 

 

 zasiłki na żywność  dla 17 rodzin 28 świadczeń  na kwotę                                         8 435,00 zł 

 posiłki w noclegowni dla 1 osoby opłacono 46 posiłków na kwotę                                460,00 zł 

  dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 25 dzieci 3065 posiłków             9 105,00 zł  

 

Na terenie Gminy dożywianie dzieci w placówkach oświatowych odbywa się w formie 

jednego gorącego posiłku w okresie dni nauki w szkole. Ośrodek finansował posiłki za 

faktycznie obecne w danym dniu nauki szkolnej dzieci lub pobytu w przedszkolu. 

 
          Tabela nr 3 – liczba dzieci dożywianych w  I-XII 2018r.wg szkół i przedszkoli 

Nazwa szkoły liczba dzieci 

dożywianych na 

podstawie ustawy o 

pomocy społecznej 

Liczba dzieci 

dożywianych na 

podstawie programu 

osłonowego  

Koszt 1 posiłku 

SP  w Ożarowicach 7 0 3,00 

SP w Tąpkowicach 7 0 3,00 

SP w Zendku 3 0 3,00 

NSP w Pyrzowicach 0 2 2,50 

Przedszkole w Ożarowicach 5 0 3,00 

Przedszkole w Tąpkowicach 2 0 3,00 

Przedszkole Nowa Wieś 1 0 2,20 

 
 

                                                              

c) rozdział 85216 zasiłki stałe                                                                          23 403,68 zł 

 

Źródłem pokrycia w/w wydatków są: 

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 23 403,68 zł 

 

 zasiłek stały                                                                                               23 403,68 zł 

Zasiłek stały przyznawany jest na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej i 

przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu 

wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Przysługuje również pełnoletniej osobie 

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

do pracy jeżeli jej dochód , jak również dochód na osobę w rodzinie  są niższe od 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być 

wyższa niż 645 zł i niższa niż 30 zł 

 
Tabela nr 5 -zasiłki stałe w 2015r. 

Forma pomocy Liczba osób/rodzin Liczba świadczeń Kwota 

Zasiłek stały 5 53 23 403,68z ł 
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d) rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej                                            487 669,54 zł 
 

 

Źródłem pokrycia w/w wydatków są: 

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 61 964,00 zł 

- środki własne gminy  425 705,54zł 

 

 

 fundusz płac 4010 329 653,45zł 

 fundusz nagród 4040  23 742,18zł 

 składka ZUS 4110  64 069,47zł 

 składka na Fundusz Pracy 4120  8 014,09 zł 

 umowa-zlecenie  inspektor  ODO 4170 4 660,00 zł 

 wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i 

wyposażenia 

4210  9 962,79 zł 

 przegląd kserokopiarki 4270    1 224,95 zł 

 badania okresowe pracowników 4280        935,00zł 

 opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych 4300 33 779,34zł 

 opłata abonencka telefonu  4360 847,92zł 

 delegacje służbowe 4410 388,73 zł 

 odpis na fundusz socjalny 4440 7 113,96zł 

 opłata komornicza 4610 0,0 zł 

 szkolenia pracowników 4700 1230,00zł 

 ekwiwalent za odzież i środki czystości 3020 2 047,66zł 

 

e) 85228  usługi opiekuńcze                                                                             15 278,40 zł 

 

Źródłem pokrycia w/w wydatków są: 

- środki własne gminy 15 278,40 zł 

 Dla 1 dziecka realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze ( rehabilitacja metodą 

Vojty)- 230 godzin                                                                                    13 800,00 zł 

 Dla 1 osoby dorosłej realizowane są usługi opiekuńcze – 96 godzin                1 478,40 zł 

 

 

 

 

2) USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY RODZINIE 

 

a) Rozdział 85205 Zad. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie    4 599,05zł 
 

Źródłem pokrycia w/w wydatków są: 

       - środki własne gminy  4599,05 zł 

 

 W roku 2011 został powołany Zarządzeniem Wójta Zespół Interdyscyplinarny 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obsługę techniczną nad Zespołem 

sprawuje tut. Ośrodek. 

 Wydatki na działania zespołu interdyscyplinarnego: 

o § 4210     - zakup mat. biurowych i nagród                                          2233,00 zł 

o § 4300     - opłata pocztowa                                                                    566,05 zł 



Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach za 2018 rok Strona 8 

 

 

o § 4700    - szkolenie dla członków ZI                                             1 800,00 zł 

 

 

 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. odbyły się  4   posiedzenia Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia   2018 r. do Przewodniczącej ZI wpłynęły 2 

Niebieskie Karty  wypełnione przez Policję, 

 Przewodnicząca powołała 2 grupy robocze  do podejmowania działań na rzecz rodzin,  

w których sporządzono Niebieską Kartę. 

 Na spotkania grup roboczych  zostały  zaproszone 3 osoby doznające przemocy, 

     oraz  wezwano 2 osoby podejrzane o stosowanie przemocy. 

 Kontynuowane były działania 8 grup roboczych z roku 2017. 

 Łącznie grupy robocze spotkały się w okresie sprawozdawczym - 30 razy. 

 Działania podjęte przez grupy robocze: 

o Monitorowanie sprawców przemocy z problemem alkoholowym przez GKRPA  

o Monitorowanie 10 rodzin przez pracownika socjalnego i dzielnicowego, 

o Informowanie rodzin  o możliwości  skorzystania z pomocy w ramach 

działalności   Punktu Prawno- Psychologicznego ( z porady psychologa,  

terapeuty ds uzależnień i prawnika ). W okresie od stycznia do grudnia 2018r. z 

pomocy terapeuty ds. uzależnienia skorzystały 2 osoby oraz z pomocy 

psychologa również 2 osoby 

 W  5 rodzinach zamknięto Niebieskie Karty z powodu ustania przemocy  . 

 

 

3) USTAWA O UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM I ŚWIADCZENIACH 

OPIEKI ZDROWOTNEJ. 

 
a) Rozdział 85213  składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne       5 731,92 zł       

 

Źródłem pokrycia w/w wydatków są: 

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych  1 962,00zł 

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 3 769,92zł 

 

 opłacono 4 osobom składki od z. stałych- 38 składek  1 962,00zł  

 opłacono 2 osobom składki świadczeń pielęgnacyjnych –  24  składki  3 190,32  zł 

 opłacono 1 osobie składki od specjalnego zasiłku opiekuńczego -   12 składek – 579,60 zł 

 

4)  USTAWA O DODATKACH MIESZKANIOWYCH 

 

a) Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe                                                               0,00 zł 

 

 Źródłem pokrycia w/w wydatków są: 

       - środki własne gminy 0,00 zł 
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5) USTAWA O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI tzw. 500+ 

 

a) 85501 świadczenia wychowawcze                                                          3 017 202,20 zł 

 

Źródłem pokrycia w/w wydatków są: 

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych          3 017 202,20 zł 

 

1. Koszty obsługi                                                                                         36 268,00 zł 

 

 fundusz płac 4010 25 737,00 zł 

 składka ZUS 4110   3 661,00 zł 

 składka na Fundusz Pracy 4120   673,00 zł 

 wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i 

wyposażenia 

4210   757,00 zł 

 opłata pocztowa, utrzymanie systemów 

informatycznych 

4300 4 352,00 zł 

 opłata telefonu stacjonarnego 4360 400,00 zł 

 delegacje służbowe 4410 200,00 zł 

 szkolenia pracowników 4700 488,00 zł 

 

2. Świadczenia wychowawcze                                                                      2 980 934,20zł 

 

 Liczba dzieci które w  okresie od I-XII 2018r. otrzymywały świadczenie  500+  - 563 

 

 Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do 500+  w I-XII 2018  – 450  

w tym złożonych papierowo       375 

                          elektronicznie   75 

 

 Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 5980 na kwotę         2 980 934,20 zł  

w tym: 

o na pierwsze dziecko ( świad. uzależnione od dochodu) 1823 świad.       906 498,90 zł 

o na drugie i kolejne dziecko – 4157 świadczeń                                    2 074 435,30 zł        

               

 
 

6) USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH I USTAWA O POMOCY 

OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW . 

 

a) Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego                    1 238 359,05 zł 

 

Źródłem pokrycia w/w wydatków są: 
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- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych         1 238 359,05  zł 

1. Koszty obsługi                                                                                             32 933,63 zł 

 

 fundusz płac 4010 21 454,74 zł 

 składka ZUS 4110  4 306,67 zł 

 składka na Fundusz Pracy 4120   541,60 zł 

 wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i 

wyposażenia 

4210  483,23 zł 

 przegląd kserokopiarki 4270      700,00 zł 

 opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych 4300   4 447,77 zł 

 opłata telefonu stacjonarnego 4360 109,47 zł 

 delegacje służbowe 4410 50,15 zł 

 szkolenia pracowników 4700 840,00 zł 

 

2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                       30 043,71 zł         

                       

Składki opłacone od osób pobierających : 

o świadczenia pielęgnacyjne 77 składek   26 499,23 zł 

o specjalny zasiłek opiekuńczy 12 składek 1 772,24 zł 

o zasiłki dla opiekunów 12 składek            1 772,24 zł 

3. Świadczenia rodzinne                                                                           1 087 871,66 zł 

 

 Zasiłki rodzinne wypłacono 2126 świadczeń                                             244 140,43 zł 

 dodatki do zasiłków rodzinnych 273 świadczenia                                      84 711,82 zł 

o z tytułu urodzenia dziecka 13 świadczeń                                              13 000 zł 

o z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

46 świadczeń 18 400 zł 

o z tytułu samotnego wychowywania dziecka 40 świadczeń 7720 zł 

o z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 95 świadczeń  

9690zł 

o z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 113 świadczeń 11 394 zł 

o z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 184 świadczeń 12 696zł 

o z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 123 świadczeń      11812 zł 

 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami „złotówka za złotówkę”                        19 429,80 zł 

 świadczenia opiekuńcze 2079 świadczeń                                                   556 438,08zł 

o świadczenia pielęgnacyjne 151 świadczeń   221 835,90 zł 

o zasiłki pielęgnacyjne 2026 świadczeń          320 162,18 zł 

o specjalny zasiłek opiekuńczy 12 świadczeń      6 440,00 zł 

o zasiłek dla opiekuna 15 świadczeń                   8 000,00 zł 

 jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka” becikowe” 48 świadczeń     48 000 zł 

 świadczenie rodzicielskie tzw ”kosiniakowe” 130  świadczeń                   121 637,60 zł            

 odzyskane świadczenia nienależnie pobrane                                                10 303,66 zł 

o zwrócone do budżetu państwa                                                                  5 475 zł 

o pomniejszone wydatki                                                                        -4 828,66 zł 

 

 

4. Realizacja ustawy „za życiem”  - 0 świadczeń                                              0,00 zł 

 

5. Fundusz Alimentacyjny                                                                              92 338,71 zł 
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 W okresie I - XII 2018 roku wypłacono 220 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

w łącznej kwocie 92 338,71 zł. Świadczenia wypłacono na 16 dzieci i dla 4 osób 

pełnoletnich, gdzie egzekucja świadczeń alimentacyjnych była bezskuteczna. 

 Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego – 17 189,28 zł, z tego: 

o przekazane na dochody budżetu państwa             12 782,98 zł          

                                             w tym ustawowe odsetki      6 173,50 zł, 

o przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 4 406,30 zł. 

 Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego –  

749 687,35 zł. 

 Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

– 5 266,13 zł. 

 Kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

0,00 zł 

 

      Informacje statystyczne  

 Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę      

uprawnioną w wieku: 

                  0 – 17 lat    170  świadczeń     69 488,71 zł, 

                 18 – 24 lat     50  świadczeń     22 850,00 zł. 

 Liczba rodzin, w których pobierane były świadczenia z funduszu alimentacyjnego –    

12,z tego: 

o z 1 osobą uprawnioną         -  5  

o z 2 osobami uprawnionymi  - 6 

o z 3 osobami uprawnionymi  - 1 

 

Informacja na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych 

przebywających na terenie tut. Gminy 

 Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie  -  8 

 Liczba dłużników przebywających w Areszcie Śledczym/Zakładzie Karnym - 1 

 Wezwanie dłużnika alimentacyjnego w celu przeprowadzenia wywiadu 

alimentacyjnego  i odebrania oświadczenia majątkowego  - 3 

 Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odbiór oświadczenia majątkowego  -  2 

 Zobowiązanie dłużnika do rejestracji w PUP - 1 

 Przekazanie informacji do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alim.  -  1 

 Pozyskanie informacji Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie aktywizacji dłużnika 

alimentacyjnego  - 1 

 Przekazanie komornikowi sądowemu informacji  o podjętych działaniach wobec 

dłużnika alimentacyjnego – 2 

 Przekazanie do organu właściwego wierzyciela informacji o podjętych działaniach 

wobec dłużnika –  2 

 Przekazanie informacji dłużnikom alimentacyjnym o przyznanych świadczeniach 

 z funduszu alimentacyjnego -  2 
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 Decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych – 0 

 Wystąpienie do Komornika Sądowego u ustalenie adresu zamieszkiwania dłużnika – 0 

 Wniosek o zatrzymanie prawa jazdy – 0  

 Zawiadomienie do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z 

urzędu –2, 

 Złożenie wniosku do komornika Sądowego o przyłączenie do  postępowania 

egzekucyjnego wobec dłużnika z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu 

alimentacyjnego – 2 

 Informacja do Policji nt. sytuacji dłużnika alimentacyjnego - 3 

 Rejestracja dłużników w Biurach Informacji Gospodarczej – 3 

 Zawiadomienie z Policji o wszczęciu dochodzenia w sprawie niealimentacji – 2 

 Informacja o umorzeniu dochodzenia prokuratury w sprawie niealimentacji - 1 

 

 Informacja na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych 

przebywających poza terenem tut. Gminy 

 Liczba dłużników alimentacyjnych przebywających poza terenem tut. gminy  -  22 

 Przekazanie informacji dłużnikom alimentacyjnym o przyznanych świadczeniach 

z funduszu alimentacyjnego -  13 

 Wystosowanie wniosków do organów właściwych dłużników o podjęcie działań 

wobec dłużników alimentacyjnych - 5 

 Pozyskanie informacji zwrotnych na wystosowanie wnioski o podjęcie działań wobec 

dłużników alim. (w tym odp. na zeszłoroczne wnioski) – 5 

 Wystąpienie do Komornika Sądowego u ustalenie adresu zamieszkiwania dłużnika – 1 

 Zawiadomienie do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z 

urzędu – 10, 

 Informacja do Policji nt. należności dłużnika alimentacyjnego - 10 

 Złożenie wniosku do Komornika Sądowego o przyłączenie do  postępowania 

egzekucyjnego wobec dłużnika z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu 

alimentacyjnego – 10 

 Informacja Komornika Sądowego o zajęciu wierzytelności dłużnika - 5 

 Zobowiązanie dłużnika przebywającego zagranicą do wskazania pełnomocnika do 

doręczeń w Polsce - 0 

 Uzyskanie postanowienia Sądu o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca 

pobytu– 0 

 Uchylenie kurateli dla nieznanego dłużnika z miejsca pobytu - 0 

 Rejestracja dłużników w Biurach Informacji Gospodarczej – 22 

 Zawiadomienie z Policji o wszczęciu dochodzenia w sprawie nie alimentacji- 13 
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7) USTAWA O KARCIE DUŻEJ RODZINY   

 

a) Rozdział 85503  Karta Dużej Rodziny                                                          81,75  zł 

 

Źródłem pokrycia w/w wydatków są: 

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 81,75 zł 

 

 Wydatki na obsługę Karty Dużej Rodziny: 

          § 4210     - zakup mat. biurowych  81,75 zł 

                                         

Gminy na obsługę wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny otrzymują  środki 

finansowe w wysokości 13,67  za obsługę  jednej rodziny wielodzietnej, bez względu na 

liczbę członków tej rodziny oraz 2,74 zł za wydanie karty dla osób, które wcześniej już 

były ich posiadaczami ( np. przedłużenie ważności karty, zmiana danych,) 1,37 za 

wydanie duplikatu Karty oraz 1,37 za „domówienie” drugiego rodzaju nośnika Karty 

Dużej Rodziny. Od 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom , którzy 

kiedykolwiek wychowywali co najmniej troje dzieci.  

 

W okresie I-XII  2018r. obsłużono 6 wniosków , 

wydano 30 Kart Dużej Rodziny dla 5 rodzin w tym: 

 dla rodziców 12 kart 

  dla dzieci 18 .  

 
8) USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

a) 85504  wspieranie rodziny                                                                        217 132,57 zł 

 

Źródłem pokrycia w/w wydatków są: 

       - środki własne gminy  4 347,57 zł 

      - środki z Programu ”Asystent Rodziny” 875 zł 

     - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 211 910 zł 

 

Środki z Programu „Asystent Rodziny” pochodzą z 2 źródeł: 

- środki Funduszu Pracy 247 zł, 

- środki z rezerwy celowej budżetu państwa 628 zł. 

     

1. Asystent rodziny –                                                                                   5222,57 zł 

 

        W okresie od I-XII 2018 r. wydatkowano środki na:  

§ 4170    -  wynagrodzenie asystenta rodziny umowa zlecenie  - 4350,48zł 

§ 4110    -  składka ZUS –                                                        754,49 zł 

§ 4120    -  składka na FP   -                                                     117,60 zł 
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  W kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 

czerwca 2011r. (Dz.U. 2017  poz. 697ze zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Ożarowicach, podejmował działania z zakresu podnoszenia umiejętności rodzicielskich 

w celu wsparcia  rodziców  w  prawidłowym  wypełnianiu  swoich  ról.  

Kluczowe znaczenie w tym względzie odgrywa włączenie do pracy z rodziną 

posiadającą deficyty opiekuńczo-wychowawcze asystenta rodziny, który wzmacnia i 

wspiera rodzinę, na co dzień. W roku 2018  OPS zatrudnił    asystenta rodziny,  

który pracował z  1 rodziną . Łącznie w rodzinie przepracował 140 godzin w 

okresie od 1.02-30.09.2018r. . 

 

Zadaniem asystenta rodziny jest całościowe wspieranie rodziny wychowującej dzieci,  

zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do 

własnej sprawności, podniesienie samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także 

poprzez pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności. Bardzo ważnym jest 

indywidualne podejście do rodziny i jej problemów, co będzie służyło rozwojowi 

kompetencji wszystkich jej członków. Rodzina bowiem, jest podstawowym 

środowiskiem, jakie powinno gwarantować dzieciom bezpieczeństwo emocjonalne, 

dawać  im  poczucie więzi  i  doświadczenia niezbędne dla  ich prawidłowego rozwoju. 

Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny, powodujące groźne dysfunkcje, takie jak 

uzależnienia, przemoc, zaniedbanie, bezradność, mogą prowadzić do konieczności 

objęcia  dzieci  opieką  zastępczą.  Jednym z  narzędzi  pracy  z  rodziną  w  takiej  

sytuacji  jest wprowadzenie do niej asystenta. 

 

 
 

2. Realizacja Programu Rządowego „DOBRY START”                     211 910,00 zł 

 

a) Świadczenie "Dobry start"- 205 050 zł 

 

W okresie od VII – XII 2018 roku przyznano i wypłacono 684 świadczeń "Dobry 

Start" w łącznej kwocie 205.050 zł, w tym 1 świadczenie  w związku z 

sprawowaniem opieki naprzemiennej nad dzieckiem. 

 

 Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu 

właściwego – 515 

- rozpatrzonych przez tut. OPS – 508 

- przekazanych do rozpatrzenia przez inny organ -1 

- przekazanych według właściwości do innego organu - 4 

- pozostawionych bez rozpatrzenia-  2 

 

 Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu 

właściwego za pomocą systemu teleinformatycznego – 267 

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (tzw.Emp@tia) - 4 

-systemu banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-     

kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną - 263 

 

 Liczba dzieci i osób uczących się, na które wypłacono świadczenie - 684 

mailto:tzw.Emp@tia
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- do ukończenia 20 roku życia - 684 

- do ukończenia 24 roku życia z orzecz. o niepełnosprawności - 0 

- do ukończenia 20 roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20 rok życia - 0 

 

 Liczba dzieci i osób uczących się, na które wypłacono świadczenie w związku z 

rozpoczęciem roku szkolnego - 684 

- w szkole podstawowej - 446 

- w szkole ponadpodstawowej - 31 

-w dotychczasowym gimnazjum lub dotych. szkole ponadgimnazjalnej - 196 

- w szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny - 7 

- w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - 3 

- w specjalnym ośrodku wychowawczym -1 

 

b) Koszty obsługi -                                                                                                   6860 zł 

 

 fundusz płac 4010 4846,00 zł 

 składka ZUS 4110      700,75 zł 

 składka na Fundusz Pracy 4120 60,00 zł 

 wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych  4210   215,25 zł 

  utrzymanie systemów informatycznych 4300 738,00 zł 

 szkolenia pracowników 4700 300,00 zł 

 

 

6. STATYSTYKA –WYDATKI BUDŻETOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA  

 

Dz-852 Pomoc społeczna

85%

13%
2%

Zadania zlecone zadania własne dofinansowanie do z.własnych

 

 

 

7. OPIS PRACY SOCJALNEJ 

 Jednym z bardzo istotnych zadań realizowanych w OPS, na który kładzie się duży 

nacisk, a wynikający z art. 45 ust. 1-4 ustawy o pomocy społecznej jest świadczenie 

usług w formie pracy socjalnej.  
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 Praca socjalna jest znaczącą oraz powszechną formą pomocy, która nie zależy od 

dochodu jaki posiada osoba czy rodzina. To jedna z bardzo ważnych i pracochłonnych 

form pomocy, polegająca przede wszystkim na dotarciu do świadomości klienta, że 

pracownik socjalny chce i może mu pomóc, pod warunkiem, że on sam zaangażuje się 

w proces zmian. Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia indywidualnych osób 

oraz rodzin, którym służą w przypadkach nagłych sytuacji kryzysowych jak i 

codziennych, osobistych problemów.  


 Pracownik socjalny często pełni funkcję „pogotowia ratunkowego” będąc po części 

prawnikiem, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką, doradcą czy po prostu 

cierpliwym słuchaczem. Pracownicy socjalni często musieli być mediatorami w sporach 

rodzinnych.  


 Na terenie gminy pracę socjalną obecnie wykonuje 3 pracowników socjalnych.  


 W okresie od I do XII 2018 r pracą socjalną objętych było 103 rodziny.  


 Pracownicy socjalni udzielili wsparcia w formie porad, pomocy w załatwianiu spraw 

urzędowych, pomocy w utrzymywaniu kontaktu z otoczeniem. Przekazywali także 

informacje dotyczące instytucji lub organizacji, do których można się zwrócić w celu 

uzyskania oczekiwanej formy pomocy. Motywowali do korzystania z działającego na 

terenie tut. Gminy Punktu Prawno – Psychologicznego. Działania te miały na celu 

stymulowanie aktywności własnej podopiecznych, inspirowanie do zmian. 


 W trakcie pracy z rodziną część spośród nich pokonało szereg problemów odzyskując 

przez to możliwość lepszego funkcjonowania w środowisku społecznym. Są jednak 

rodziny, które wymagają zastosowania dodatkowych narzędzi w realizacji pracy 

socjalnej. Jednym z nich jest kontrakt socjalny, stanowiący swoistą umowę z klientem w 

oparciu, o którą udzielane jest wsparcie, przy jednoczesnym wykazaniu zaangażowania 

ze strony klienta. To rodzaj motywatora do przejęcia odpowiedzialności za swoje życie 

poprzez udział w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej. Pracownicy socjalni objęli 

kontraktami socjalnymi 6 osób.  Kontrakty te miały na celu podniesienie skuteczności 

działań socjalnych. Określały one zobowiązania  i uprawnienia w ramach wspólnie 

podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji. 


 Realizując prace socjalną pracownicy współpracowali z : 

o jednostkami pomocy społecznej; 

o policją; 

o sądem; 

o koordynatorem GKRPA, 

o psychologiem i prawnikiem ( tut. Punkt Prawno - Psychologiczny) 

o służbą zdrowia; 

o szkołami; 

o ZUS-em i KRUS-em 
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 Szczegółowe działania: 

 

L.p Rodzaj 

podejmowanych 

działań 

Szczegółowy katalog działań /czynności Liczba 

rodzin 

objętych 

1. Działania mające na celu 

pomoc osobom 

dotkniętym przemocą w 

rodzinie 

 wszczynanie procedury „Niebieska Karta”; 

 przekazywanie informacji o obowiązujących 

przepisach prawnych; 

 informowanie o możliwości uzyskania 

wsparcie i sposobach radzenia  

 sobie z problemem, 

 cykliczne wizyty w środowisku, 

 informowanie o warunkach korzystania ze 

świadczeń z pomocy  

 społecznej; 

 wskazywanie na możliwość korzystania z 

pomocy psychologicznej i prawnej. 

 

 

 

 

7 

 

 

2. Praca socjalną na rzecz 

zapewnienia/ uzyskania 

niezbędnych środków 

materialnych 

 pomocy w uzyskaniu świadczeń emerytalno-

rentowych, świadczeń z tytułu alimentów, 

świadczeń rodzinnych; 

 organizowaniu i udzielaniu pomocy rzeczowej 

(odzież używana, pościel, ręczniki, środki 

pomocnicze, pampersy); 

 pomocy i edukacji w zakresie gospodarowania 

budżetem domowym; 

 wspólnym z klientem planowaniu i 

monitorowaniu wydatków; udzieleniu 

pomocy  materialnej w ramach pomocy 

społecznej 

 

 

 

 

 

46 

3. Praca socjalną na rzecz 

zapewnienia godziwych 

warunków 

mieszkaniowych 

 pomoc w spłacie lub umorzeniu zaległości; 

 wspólne z klientem monitorowanie opłacania 

wydatków mieszkaniowych; 

 poradnictwo w zakresie oszczędnego 

gospodarowania mediami; 

 pomoc w pozyskaniu mieszkania; 

 pomoc w sprawach związanych z 

koniecznymi pracami remontowymi. 

 

 

 

30 

4. Pracą socjalną na rzecz 

rozwiązywania problemu 

bezrobocia 

 pomoc w nabywaniu umiejętności poszukiwania 

pracy; 

 kierowanie do PUP w sprawie rozeznania 

możliwości udziału w szkoleniach, kursach 

 

 

20 
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zawodowych, zajęciach aktywizujących; 

 pomoc w uzyskaniu możliwości podjęcia pracy 

w formach subsydiowanych przez PUP(prace 

społecznie użyteczne, prace interwencyjne); 

 praca nad zmianą postaw i wartości w 

odniesieniu do pracy zawodowej; 

 pomoc w docieraniu do pracodawców; 

 pomoc w uzyskaniu miejsca pracy na 

stanowisku przystosowanym dla osób  

niepełnosprawnych; 

 pomoc w ustalaniu pozycji, możliwości i szans 

zatrudnienia na istniejącym rynku pracy; 

 wsparcie w sytuacji pozostawania bez pracy 

bezrobotnego i jego rodziny. 

 

 

 

 

5. Pracą socjalną na rzecz 

poprawy stanu zdrowia 

 pomoc w uzyskaniu dokumentu 

potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne 

(elektroniczna karta ubezpieczenia 

zdrowotnego); 

 pomoc w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych; 

 pomoc w realizacji recept; 

 zorganizowanie wizyty lekarza w domu; 

 kontakt z lekarzem, pielęgniarką; 

 edukowanie w zakresie profilaktyki i higieny 

zdrowotnej w rodzinie; 

 monitorowanie i mobilizowanie do podjęcia, 

kontynuowania leczenia. 

 

 

 

 

 

 

34 

6. Praca socjalna na rzecz 

zapewnienia opieki 

osobom starszym i 

niepełnosprawnym 

 działania na rzecz zapewnienia opieki osobie 

starszej lub niepełnosprawnej; 

 monitorowanie sprawowanej opieki; 

 kontakt z pielęgniarką środowiskową; 

 budowanie wsparcia środowiskowego 

 działania interwencyjne w sytuacji osoby 

zaniedbanej, zagrożonej potrzebującej 

pomocy 

 kierowanie do DPS, ZOL. Zakładu 

Opiekuńczo- Pielęgnacyjnego; 

 

 

 

 

37 

7. Praca socjalna na rzecz 

wykorzystania 

uprawnień osób 

niepełnosprawnych 

 pomoc w ustalaniu stopnia 

niepełnosprawności lub niezdolności do 

pracy; 

 pomoc w korzystaniu z ulg, uprawnień 

(kompletowanie wniosku na turnus 

 

 

11 
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rehabilitacyjny); 

 pomoc w uzyskaniu świadczeń PFRON. 

8. Praca socjalna na rzecz 

zapewnienia właściwego 

rozwoju 

psychospołecznego 

dzieci i młodzieży 

 rozmowy i porady w obszarze opiekowania 

się i wychowywania dzieci; 

 pomoc w docieraniu do instytucji w celu 

diagnozy rozwoju; 

 poradnictwo w zakresie profilaktyki i higieny 

zdrowotnej dzieci i młodzieży, współpraca ze 

szkołą w zakresie realizacji obowiązku 

szkolnego; 

 pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci 

(kolonie); 

 współpraca z kuratorem nad poprawą 

funkcjonowania rodziny. 

25 

9. Praca socjalna na rzecz 

funkcjonowania rodziny 

 pomoc w rozwiązywaniu konfliktów; 

 działania w rozwiązywaniu problemu 

przemocy; 

 pomoc w docieraniu do rodzinnego 

poradnictwa; 

 poradnictwo w zakresie doskonalenia 

umiejętności społecznych; 

 rozeznanie sytuacji rodziny i wspólna analiza 

problemów w rodzinie; 

 pomoc w załatwieniu spraw urzędowych; 

 porady w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego. 

 

 

 

 

 

46 

10. Pracą socjalną na rzecz 

poprawy funkcjonowania 

osób zaburzonych 

psychicznie 

 podjęcie działań w celu uzyskania 

postanowienia sądu o umieszczeniu w 

szpitalu  psychiatrycznym lub domu pomocy 

społecznej- bez zgody osoby; 

 monitorowanie działań prawnego opiekuna 

osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej; 

 kontakt z Poradnią Zdrowia Psychicznego lub 

Szpitalem Psychiatrycznym 

 monitorowanie procesu leczenia. 

 

 

 

 

18 

11. 

 

Praca socjalna na rzecz 

poprawy 

funkcjonowania osób i 

rodzin z problemem 

alkoholowym 

 kierowanie na zajęcia profilaktyczno – 

edukacyjne; 

 pomoc w docieraniu do grup wsparcia lub 

uczestnictwa w programach dla 

uzależnionych; 

 pomoc w docieraniu do grup wsparcia lub 

24 
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uczestnictwa w programach dla członków 

rodzin uzależnionych; 

 monitorowanie utrzymania abstynencji; 

 monitorowanie procesu leczenia. 

 

8. INNE ZADANIA OPS 

 

1).   LOKALNA GRUPA WSPARCIA NIEZAPOMINAJKA  

a) 85295  pozostała działalność                                                                  13 530,97 zł 

 

Źródłem pokrycia w/w wydatków są: 

       - środki własne gminy 13 530,97 zł 

 

 Wydatki na działania Grupy Wsparcia „Niezapominajka”: 

o § 4170     - umowy zlecenia                                                             6300,00  zł 

o § 4210     - wydatki rzeczowe                                                           454,59 zł    

o § 4300      - zakup pozostałych usług                                               6776,38 zł                   

 

  Zajęcia w „Niezapominajce”  odbywały się raz w tygodniu: w piątki od godziny 16.30 

do 19.30 w budynku filii bibliotecznej przy ulicy Sportowej 1 w Ożarowicach.. Grupa 

docelowa składa się z 8 osób z niepełnosprawnością wraz z ich rodzinami. Niektóre 

zajęcia sportowe odbywały się w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w 

Ożarowicach, jak również wykorzystując urządzenia fitness znajdujące się przy 

obiekcie sportowym przy ulicy Sportowej. Jeszcze inne miały charakter wyjazdów 

integracyjnych. Dodatkowo środowisko osób niepełnosprawnych jest wspierane w 

aktywnym spędzaniu wolnego czasu: godzinnych zajęciach tenisa, oraz w wydarzeniach 

kulturalnych organizowanych przez BiOK. Szczegółowy opis działalności 

„Niezapominajki”  znajduje się w załączniku nr 1  

do niniejszego sprawozdania.  

 

2) KOLONIE LETNIE 

  Ośrodek od wielu lat  wspólnie z  Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych organizuje  kolonie letnie  dla 16 dzieci z rodzin   z problemem 

alkoholowym. Staramy się aby kolonie nie były zawsze w tym samym miejscu. Dlatego 

dzieci wyjeżdżają nad morze, w góry nad jeziora. Dzieciom tym pomagamy 

przygotować niezbędne rzeczy do wyjazdu i załatwić formalności . W 2018r. dzieci 

wyjechały do Białego Dunajca. Dzieciom tym pomogliśmy przygotować niezbędne 

rzeczy do wyjazdu i załatwić formalności . 

 Pozyskaliśmy 2  miejsca na kolonie  z Kuratorium Oświaty i Wychowania  do Łeby. 

 

3) PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 

 

Co roku kierujemy osoby bezrobotne do wykonywania prac społecznie użytecznych, 

które są wykonywane na terenie gminy Ożarowice. Z osobami tymi każdorazowo 

zawierane są kontrakty socjalne. Jest to bardzo dobra forma aktywizacji zawodowej- 
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osoby te często bały się wyjść z domu, kontaktu z ludźmi itd. Po roku prac społecznie 

użytecznych osoby te chętnie podejmują pracę na umowę zlecenie czy na etat. Wiele  

z nich znalazło pracę w jednostkach organizacyjnych Gminy. Obecnie ze względu na 

niskią liczbę osób bezrobotnych do prac społecznie użytecznych skierowanych jest 

tylko 2 osoby. 

 

4)      POZYSKIWANIE ŻYWNOŚCI POPŻ 

 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 

2017 w okresie I-III 2018 z pomocy w formie żywności skorzystały 102 osoby, 

przekazano im 298 paczek żywnościowych. Łączna ilość rozdysponowanej żywności  w 

tym okresie to– 3 745,51 kg. Paczki żywnościowe zawierały:    groszek z marchewką, 

fasola biała ,koncentrat pomidorowy, buraczki, makaron jajeczny, makaron 

kukurydziany bezglutenowy, kasza gryczana, herbatniki  maślane, ryż biały, mleko 

UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, 

pasztet wieprzowy, kabanos wieprzowy, cukier biały, miód nektarowy wielokwiatowy, 

olej rzepakowy. 

W lutym 2018r. r. odbyły się działania towarzyszące, w których wzięło udział 12 osób, 

tj. warsztaty  edukacyjne w zakresie zdrowego odżywiania i przeciwdziałania 

marnotrawstwu żywności „Ekonomiczne i społeczne skutki marnotrastwa żywności”. 

    

        W dniu 02 października 2018  r. ponownie zostało zawarte porozumienie z Bankiem 

Żywności   Częstochowie w ramach Podprogramu 2018 na dostarczenie pomocy  

w formie paczek żywnościowych. 

        W okresie od X do XII 2018 z pomocy w formie  żywności skorzystało 88 osób. Łączna 

ilość rozdysponowanej pomocy żywnościowej w tym okresie to 1125,52 kg Paczka 

żywnościowa zawiera następujący asortyment: groszek z marchewką ,koncentrat 

pomidorowy, buraczki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, kasza gryczana, mleko 

UHT, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier 

biały, olej rzepakowy. 

 

5) POTWIERDZANIE PRAWA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I OPIEKA 

NAD OSOBAMI STARSZYMI,CHORYMI  I NIEPEŁNOSPRAWNYMI. 

Jednym z zadań Ośrodka jest przeprowadzanie wywiadów  i ustalanie prawa do 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2018 roku  

przeprowadzono w tych sprawach 3 postępowania . 

Z uwagi na niepełnosprawność, chorobę i wiek klientów Ośrodka pracownicy socjalni 

na bieżąco kontaktowali się z domami pomocy społecznej, zakładami opiekuńczo-

leczniczymi, hospicjami, szpitalami, pielęgniarkami, lekarzami rodzinnymi . 

Pracownicy socjalni również pomagają i zbierają dokumentację niezbędną do wydania 

orzeczenia o niepełnosprawności , wniosków o rentę lub emeryturę, wniosków na 
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turnusy rehabilitacyjne,  usuwaniu barier architektonicznych do PCPR, zaopatrzenia w 

sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze itp. do PCPR I NFZ. 

 Zadaniem pracowników socjalnych jest również wydawanie opinii  do przyznawania 

pomocy pieniężnej kombatantom i osobom uprawnionym. Pomoc ta jest udzielana 

przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. 

 

9. POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ.  

Wielokrotnie zgłaszaliśmy do Rady Gminy oraz Wójta Gminy braki lokalowe i 

kadrowe tut. Ośrodka. Problem ten nie został rozwiązany a zadań do realizacji przez 

Ośrodek z roku na rok przybywa. Braki lokalowe pociągają za sobą braki kadrowe. 

Organizacja pracy Ośrodka jest niezgodna z obowiązującymi przepisami. 

Nowe pomieszczenia lub zmiana lokalizacji OPS jest najpilniejszą potrzebą  do  

realizacji w 2019 roku a nadto: 

 

Zgodnie z uchwaloną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Ożarowice na lata 2016- 2025 koniecznym jest: 

- utworzenie mieszkań chronionych 

- utworzenie dziennego domu pobytu dla Seniorów 

- utworzenie żłobka . 


