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I. ZAKRES ZADAŃ WYNIKAJĄCY Z USTAW.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  realizuje  zadania  własne  i  zlecone  gminie  związane 
bezpośrednio i pośrednio z pomocą społeczną zapisane w ustawie o pomocy społecznej i  
aktach wykonawczych do ustawy:

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym wynikających z art.17 ust.1 ustawy o  
pomocy społecznej (  Dz. U. z 2009 roku ,Nr 175 , poz.1362 j.t.)  

1. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 
ze  szczególnym  uwzględnieniem  programów  pomocy  społecznej,  profilaktyki  i 
rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i  innych,  których  celem  jest  integracja 
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka

2. Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
3. Udzielanie  schronienia,  zapewnienie  posiłku  oraz  niezbędnego  ubrania  osobom 

tego pozbawionym,
4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w 

wyniku zdarzenia losowego,
7. Przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków  celowych  na  pokrycie  wydatków  na 

świadczenia  zdrowotne  osobom  bezdomnym  oraz  innym  osobom  nie  mającym 
dochodu  i  możliwości  uzyskania  świadczeń  na  podstawie  przepisów  o 
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

8. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
9. Opłacanie  składek  na  ubezpieczenie  emerytalne  i  rentowe  za  osobę,  która 

rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej 
osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 
nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

10.Praca socjalna
11.Organizowanie  i  świadczenie  usług  opiekuńczych  w  tym  specjalistycznych,  w 

miejscu  zamieszkania  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi,

12.Prowadzenie  i  zapewnienie  miejsc  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych 
wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

13.Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
14.Dożywianie dzieci
15.Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
16.Kierowanie  do  domu  pomocy  społecznej  i  ponoszenie  odpłatności  za  pobyt  

mieszkańca gminy w tym domu,
17.Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
18.Utworzenie  i  utrzymywanie  ośrodka  pomocy  społecznej,  w  tym  zapewnienie 

środków na wynagrodzenia pracowników.
19.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
20.Opłacanie  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  określonych  w  przepisach  o 

świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych,
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Do zadań własnych gminy należy:

21.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
22.Przyznawanie  i  wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
23.Prowadzenie  i  zapewnienie  miejsc  w  domach  pomocy  społecznej  i  ośrodkach 

wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
24.Podejmowanie  innych  zadań  z  zakresu  pomocy  społecznej  wynikających  z 

rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
25.Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Zadania zlecone gminie określone w art.18 ust.1 ustawy o pomocy społecznej:

26.Organizowanie  i  świadczenie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  w  miejscu 
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

27.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z 
klęską żywiołową lub ekologiczną,

28.Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi,

29.Realizacja  zadań  wynikających  z  rządowych  programów  pomocy  społecznej, 
mających  na celu  ochronę poziomu życia  osób i  grup społecznych  oraz rozwój 
specjalistycznego wsparcia,

30.Przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków  celowych,  a  także  udzielanie  schronienia, 
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5A;

31.Przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków  celowych,  a  także  udzielanie  schronienia, 
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt  
tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Środki na realizację tych zadań zapewnia budżet państwa.

Zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 r. nr 71 poz.734  
z późniejszymi zmianami):

32.Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.

Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.  
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 ze zm.)

33.Ustalanie  uprawnień  i  wypłacanie  świadczeń  rodzinnych  i  przysługujących 
dodatków.

Zadania wynikające z   Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym   
do alimentów (Dz. U. 2009r. Nr 1 poz.7 z późniejszymi zmianami)

34.Ustalanie  uprawnień  i  wypłacanie  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego, 
przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych.
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II. OGÓLNE ZASADY I KRYTERIA PRZYZNAWANIA: 
ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ, DODATKÓW 
MIESZKANIOWYCH, ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 
POSTĘPOWANIA WOBEC DŁUŻNIKÓW 
ALIMENTACYJNYCH I ZALICZCE ALIMENTACYJNEJ ORAZ 
O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy 
społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodów wymienionych w 
tabeli:

Powód trudnej sytuacji 
życiowej

Liczba rodzin w 
2006 roku

Liczba rodzin w 
2007 roku

Liczba rodzin w 
2008 roku

Liczba rodzin w 
2009 roku

Ubóstwa 1020 904 539 599

Sieroctwa 2 1 0 0

Bezdomności 29 31 31 48

Bezrobocia 943 857 684 657

Niepełnosprawności 292 350 321 305

Długotrwałej lub ciężkiej 
choroby 348 405 429 392

Przemocy w rodzinie 2 5 3 0

Potrzeby ochrony 
macierzyństwa lub 
wielodzietności

15 5 143 131

Bezradności w sprawach 
opiekuńczo – 
wychowawczych i 
prowadzeniu gospodarstwa 
domowego 

236 252 160 135

w tym rodziny: niepełne 117 141 145 128

wielodzietne 120 116 21 7

Alkoholizm 57 75 72 79

Narkomania  3 3 3 1

Trudności w przystosowaniu 
do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego 

5 3 5 8

Zdarzenia losowego wichura
w lipcu 2009 rok 0 3 1 119

Sytuacji kryzysowej 0 0 - 0

Klęski żywiołowej lub 
ekologicznej pomoc 
poszkodowanym przez 
wichurę w lipcu 2009 roku

336 0 362 109

Źródło: sprawozdanie MPiPS za 2009 rok
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Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł.
2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł.
3. Rodzinie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego stanowiący iloczyn 

liczby  osób  w  rodzinie  x  351 zł  na  osobę  w  rodzinie  przy  jednoczesnym 
wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych w tabeli okoliczności.

4. Rodzinie  rolniczej,  której  dochód  wyliczany  jest  jako  iloczyn  hektarów 
przeliczeniowych x 207 zł i porównywany do kryterium dochodowego rodziny. 

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek  mieszkaniowy  jest  świadczeniem  obligatoryjnym  przyznawanym  wszystkim 
osobom spełniającym warunki określone w ustawie.
Dodatek  mieszkaniowy  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami  (tj.  ustawa  o 
dodatkach mieszkaniowych z dnia 21.06.2001 r.  Obowiązująca od 1.01.2002 roku) ma 
charakter uprawnienia:

1. Obligatoryjnego
2. Powszechnego
3. Terminowego
4. Wnioskowanego
5. Niezmiennego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje :
1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych.
2. Członkom  spółdzielni  mieszkaniowych  zamieszkującym  na  podstawie 

spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.
3. Osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i 

właścicielom lokali mieszkalnych. 
4. Innym  osobom  mającym  tytuł  prawny  do  zajmowanego  lokalu  mieszkalnego  i 

ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.
5. Osobom  zajmującym  lokal  mieszkalny  bez  tytułu  prawnego,  oczekującym  na 

przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dochód gospodarstwa domowego to suma dochodów brutto z ostatnich 3 m-cy od daty 
złożenia wniosku wszystkich wspólnie gospodarujących osób. 
Od 1 marca 2008 r. obowiązują zwiększone progi dochodowe:

● 125% najniższej emerytury - tj. 843,88 zł (w gospodarstwie wieloosobowym)
● 175% najniższej emerytury - tj. 1181,43 zł (w gospodarstwie jednoosobowym)

Powierzchnia  mieszkaniowa  zajmowana  przez  osoby  starające  się  o  dodatek 
mieszkaniowy również podlega normom (nie może być zbyt duża). 
Powierzchnia normatywna np. wynosi: 

dla  1  osoby –  35  m2 dla  6  osób  –  70  m2,  a  w razie  zamieszkiwania  w lokalu 
mieszkalnym  większej  liczby  osób  dla  każdej  kolejnej  osoby  zwiększa  się 
normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m/kw.
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Zasiłek Rodzinny i przysługujące dodatki

Ustawa  o  świadczeniach  rodzinnych  adresowana  jest  do  ludzi  o  dochodach  nie 
przekraczających  504  zł. na  członka  rodziny.  Założenia  ustawy  realizowane  są  przez 
Ośrodki  Pomocy  Społecznej  i  podobnie  jak  ustawa  o  pomocy  społecznej  stanowią 
narzędzia przeciwdziałania ubóstwu.

Zestawienie rodzajów świadczeń rodzinnych

1. Zasiłek rodzinny.
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

● urodzenia dziecka;
● opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
● jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka;
● samotnego wychowywania dziecka;
● kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
● rozpoczęcia roku szkolnego;
● podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

● na  częściowe  pokrycie  wydatków  związanych  z  zamieszkaniem  w 
miejscowości,  w  której  znajduje  się  siedziba  szkoły 
ponadpodstawowej  lub  ponadgimnazjalnej,a  także  gimnazjum  w 
przypadku  dziecka  lub  osoby  uczącej  się,  legitymującej  się 
orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

● na  pokrycie  wydatków  związanych  z  zapewnieniem  dziecku 
możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której 
znajduje  się  siedziba  szkoły,  w  przypadku  dojazdu  do  szkoły 
ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej; 

3. Świadczenia opiekuńcze:
● zasiłek pielęgnacyjny;
● świadczenie pielęgnacyjne.

4. Zaliczka alimentacyjna.

Zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – obowiązki 
organu właściwego oraz obowiązki komornika sądowego

Organ  właściwy  dłużnika  przekazuje  komornikowi  sądowemu,  na  jego
wniosek,  wszelkie  informacje  istotne  dla  skuteczności  egzekucji,  w  szczególności 
informacje  uzyskane  podczas  przeprowadzania  wywiadu  środowiskowego  u  dłużnika 
alimentacyjnego.
Organ  właściwy  dłużnika  informuje  też  sąd  o  wszelkich  przejawach  opieszałości 
komornika  prowadzącego  postępowanie  egzekucyjne  przeciwko  dłużnikowi 
alimentacyjnemu.
W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z 
powodu braku zatrudnienia, organ właściwy - OPS dłużnika zwraca się do właściwego 
urzędu pracy o przedstawienie informacji  o możliwości  aktywizacji  zawodowej  dłużnika 
alimentacyjnego, a w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje do starosty 
o skierowanie do prac organizowanych na zasadach robót publicznych.
Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu albo będzie uchylał się 
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od prac organizowanych na zasadach robót publicznych,  do których został  skierowany 
przez  starostę,  organ  właściwy  dłużnika  informuje  podmiot  uprawniony  do  złożenia 
wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kk., w przypadku złożenia 
ww. wniosku organ kieruje do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Od 1 października 2008r. wypłacaną przez OPS zaliczkę alimentacyjną zastąpił fundusz 
alimentacyjny.  Ustawa  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów  ma  na  celu 
wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji  materialnej z powodu niemożności 
wyegzekwowania  alimentów  oraz  wprowadza  działania  zmierzające  do  zwiększenia 
odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.
Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  przysługują  w wysokości  bieżąco  ustalonych 
alimentów,  jednakże  nie  więcej  niż  500  zł,  jeśli  dochód  nie  przekracza  725  zł  netto 
miesięcznie na osobę w rodzinie.
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują na dziecko, na które zasądzone są 
alimenty, ale ich egzekucja jest bezskuteczna:

● do ukończenia 18 roku życia, albo
● do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole 

lub w szkole wyższej;
● bezterminowo,  jeżeli  osoba uprawniona legitymuje  się  orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:

● przebywa w instytucji  zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy 
społecznej,  placówce  opiekuńczo-wychowawczej,  młodzieżowym  ośrodku 
wychowawczym,  schronisku  dla  nieletnich,  zakładzie  poprawczym,  areszcie 
śledczym,  zakładzie  karnym,  zakładzie  opiekuńczo-leczniczym,  zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym,  a  także  szkole  wojskowej  lub  innej  szkole 
zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie;

● przebywa w rodzinie zastępczej;
● zawarła związek małżeński;
● jest pełnoletnia i posiada własne dziecko.

W przypadku  bezskuteczności  egzekucji  osoba  uprawniona  do  alimentów (dziecko  za 
pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego 
wierzyciela  wniosek o podjęcie  działań wobec dłużnika alimentacyjnego.  W przypadku 
przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy 
wierzyciela „z urzędu” występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie 
działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Po  otrzymaniu  ww.  wniosku,  organ  właściwy  dłużnika przeprowadza  wywiad 
alimentacyjny, w  celu  ustalenia  sytuacji  rodzinnej,  dochodowej  i  zawodowej  dłużnika 
alimentacyjnego,  a  także  jego  stanu  zdrowia  oraz  przyczyn  niełożenia  na  utrzymanie 
osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z 
powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

● zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo 
jako poszukujący pracy,  w przypadku braku możliwości  zarejestrowania się jako 
bezrobotny;
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● zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej  
dłużnika alimentacyjnego;

● w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do starosty 
o  skierowanie  dłużnika  alimentacyjnego  do  robót  publicznych  lub  prac 
organizowanych  na  zasadach  robót  publicznych,  określonych  w  przepisach  o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu 
alimentacyjnego,  odmowy  złożenia  oświadczenia  majątkowego  oraz  odmowy  podjęcia 
prac, w ramach aktywizacji zawodowej, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania 
się jako bezrobotny,  odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku 
braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika:

● składa  wniosek  o  ściganie  za  przestępstwo  określone  w  art.  209  §  1  ustawy  
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3),

● kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
● informuje  właściwy  powiatowy  urząd  pracy  o  potrzebie  aktywizacji  zawodowej 

dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu 
alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego, odmowy zarejestrowania 
się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy, odmowy 
bez  uzasadnionej  przyczyny,  w  rozumieniu  przepisów  o  promocji  zatrudnienia  i 
instytucjach rynku pracy, podjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej,  wykonywania  prac  społecznie  użytecznych,  prac  interwencyjnych,  robót 
publicznych,  prac  na  zasadach  robót  publicznych  albo  udziału  w szkoleniu,  stażu  lub 
przygotowaniu zawodowym dorosłych organ właściwy dłużnika:

● składa  wniosek  o  ściganie  za  przestępstwo  określone  w  art.  209  §  1  ustawy  
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3),

● kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
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III. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2009 ROKU ZADAŃ
MIEJSKO–GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Ad. 1. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka

Uchwalenie i przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gostyń 
na  lata  2007-2013  oraz  zatrudnienie  zgodnej  z  ustawą  o  pomocy  społecznej  liczby 
terenowych  pracowników  socjalnych,  które  jest  wymogiem  przy  aplikowaniu  o  środki 
unijne  w  ramach  projektów systemowych  z  Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  w 
latach  2007  –  2013  pozwoliło  na  realizację  projektu  systemowego  w ramach  POKL i  
zawarcie umowy ramowej na lata 2009- 2013.
Zgodnie z celami  określonymi  w strategii  nastąpiła  też  poprawa warunków lokalowych 
ośrodka,  rozwiązany  został  problem  schroniska,  opracowany  został  projekt  mieszkań 
chronionych – rotacyjnych.
Następuje sukcesywny wzrost kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej poprzez 
ustawiczne dokształcanie.
Ponadto  zgodnie  z  kierunkami  działań  wyznaczonymi  w  strategii  opracowywane, 
opiniowane  i  wdrażane  są  projekty  i  działania  w  zakresie  bezpieczeństwa  socjalnego 
rodzin  i  rozwoju  aktywności  obywatelskiej  oraz  sprawnego  systemu  pomocy  w 
zaspokajaniu podstawowych potrzeb osób zagrożonych marginalizacją.

Ad. 2. Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

Bilans potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej na rok 2010 został opracowany w III 
kwartale 2009 roku. Potrzeby  dotyczące  ilości  świadczeniobiorców  i  wysokości 
potrzebnych środków na pomoc społeczną i utrzymanie kadry ujęte w bilansie znalazły się 
w pierwszym projekcie planu finansowego OPS na rok 2009.

Tabela przedstawia planowaną przez pracowników socjalnych liczbę osób wymagających pomocy i 
planowane koszty pomocy.

BILANS PORZEB NA ROK 2010 

Lp Formy pomocy

Planowana 
liczba osób 

wymagających 
pomocy w 
2010 roku

Planowana 
liczba 

świadczeń w 
2010 roku

Planowany ogólny 
koszt świadczeń 

(w zł)

1 2 3
1 Zasiłki okresowe - ogółem 295 3 540  747 546
2 Schronienie 18 156  81 840
3 Posiłki - ogółem 594 7 128 1 556 157
4 Ubranie 17 35  2 800
5 Usługi opiekuńcze - ogółem 60 43 560  487 872

w tym: usługi specjalistyczne 8 5 808 110 352
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6

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków 
na świadczenia zdrowotne osobom nie 
mającym dochodu i możliwości uzyskania 
świadczeń na podstawie przepisów o 
powszechnym ubezpieczeniu w NFZ w 
tym dla osób bezdomnych

0 0  4 000

7 Zasiłki celowe na pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku zdarzenia losowego 0 0 0

8 Zasiłki celowe w formie biletu 
kredytowego 0 0 0

9 Sprawienie pogrzebu w tym osobom 
bezdomnym 8 8  16 000

10 OGÓŁEM Zadania własne gmin o 
charakterze obowiązkowym 997 54 427 2 896 215

11 Zasiłki celowe i w naturze - ogółem 2 250 0  625 820

12 Pomoc na ekonomiczne 
usamodzielnienie 0 0 0

13
OGÓŁEM Zadania własne gmin o 
charakterze obowiązkowym i 
fakultatywnym 

0 0 3 522 035

Ogółem zadania zlecone  
- liczba środowisk:     59                            koszt:  307 940

Planowana liczba rodzin wymagających wsparcia z pomocy 
społecznej w 2010 roku bez względu na rodzaj, formę i źródło finansowania: 1 200
Przewidywana liczba osób w tych rodzinach:  3 300  

Ad. 3. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom 
tego pozbawionym

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania jeżeli jest tego 
pozbawiona  -  udzielenie  schronienia  następuje  poprzez  przyznanie  tymczasowego 
miejsca noclegowego.

Tabela przedstawia koszt związany z pobytem bezdomnych w placówkach w 2009 roku.

Ogólna liczba osób, którym 
udzielono zasiłku na schronienie

Wydatki OPS za pobyt bezdomnych 
w noclegowniach w zł

Średnioroczny koszt 
utrzymania 

bezdomnego 
w placówce w zł

15 27 686,00 zł 1 845,73 zł

Na terenie Gostynia do końca czerwca 2009 roku funkcjonowało schronisko koedukacyjne 
dla  bezdomnych.  Ze względu na złe  warunki  lokalowe,  sanitarne i  brak profesjonalnej  
współpracy ze strony prowadzącego schronisko stowarzyszenia Ruch Obrony Biednych i 
Bezrobotnych oraz brak tytułu prawnego do zajmowanego obiektu PKP w Poznaniu zleciło 
stowarzyszeniu opuszczenie nieruchomości do końca czerwca 2009 roku. 
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Działania  podejmowane  przez  MGOPS  w  2009  roku  związane  z  przygotowaniem 
pomocy osobom bezdomnym przebywającym w likwidowanym schronisku:

● Wizyty w Schronisku dla Osób Bezdomnych w celu monitorowania sytuacji  osób 
tam przebywających,  ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji  dzieci  (styczeń – 
czerwiec)

● Stała  współpraca  z  innymi  Ośrodkami  Pomocy  Społecznej  w  celu  udzielania 
pomocy osobom bezdomnym  oraz  przekazywanie  informacji  na  temat  trudnych 
warunków panujących w Schronisku (styczeń – czerwiec)

● Udzielanie  informacji  na  temat  form  pomocy  jakie  przysługują  osobie/rodzinie 
zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, kompletowanie niezbędnych dokumentów, 
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, sporządzanie planów pomocy oraz 
udzielenie  pomocy  osobom  bezdomnym  z  terenu  Gminy  Gostyń  (styczeń  – 
czerwiec)

● Przyjmowanie wniosków o pomoc, udzielanie informacji na temat form pomocy jakie 
przysługują osobie/rodzinie zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, kompletowanie 
niezbędnych  dokumentów,  przeprowadzanie  wywiadów  środowiskowych  oraz 
sporządzanie postanowień w celu udzielenia pomocy osobom bezdomnym - spoza 
terenu Gminy Gostyń – aktualnie przebywającym na terenie naszej Gminy (styczeń 
– czerwiec)

● Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezdomnymi i  uzależnionymi (styczeń – 
czerwiec)

● Umożliwienie skorzystania z urządzeń sanitarnych w każdą środę tygodnia w ŚDS 
Gostyń (styczeń – czerwiec)

● Umożliwienie skorzystania z usług pralni  miejskiej  1 x na 2 tygodnie (styczeń – 
czerwiec)

● Udział  w  spotkaniach  w  sprawie  sytuacji  panującej  w  Schronisku  (styczeń  – 
czerwiec)

● Prowadzenie działań motywujących do do podjęcia leczenia odwykowego wśród 
osób uzależnionych od alkoholu (styczeń – czerwiec)

● Zapewnienie  ciepłego  posiłku  osobom  bezdomnym  przebywającym  poza 
schroniskiem – Bar „U Franka” (styczeń – czerwiec)

● Aktywizacja  zawodowa  osób  zamieszkujących  Schronisko  -  udział  w  Programie 
„Aktywni na Rzecz Gminy” (styczeń – czerwiec)

● Współpraca z Przedszkolem Niepublicznym Ochronką Sióstr Służebniczek w celu 
monitowania sytuacji dzieci zamieszkujących Schronisko (styczeń – czerwiec)

● Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych osobom bezdomnym (styczeń – czerwiec)
● Spotkania  pracowników  socjalnych  z  mieszkańcami  Schroniska  w  Gostyniu  – 

działania mające na celu zwiększenie motywacji i zmiany dotychczasowego stylu 
życia  -  propozycja  pobytu  w innych  placówkach ,  zatrudniających  profesjonalna 
kadrę (styczeń – czerwiec)

● Wystosowanie pisma do Dyrektora Przedszkola Niepublicznego – Ochronka Sióstr 
Służebniczek  w  Gostyniu  –  prośba  o  udzielenie  pisemnej  opinii  na  temat 
funkcjonowania dzieci w Przedszkolu, które zamieszkują w Schronisku (marzec)

● Wniesienie  sprawy  do  Sądu  Rejonowego  -Wydział  d/s  Nieletnich  o  wgląd  w 
sytuację nieletnich przebywających na terenie Schroniska (kwiecień)

● Wystosowanie pisma do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gostyniu 
z prośbą o przeprowadzenie kontroli w Schronisku w Gostyniu (kwiecień)

● Wystosowanie pisma do Straży Pożarnej w Gostyniu z prośbą o przeprowadzenie 
kontroli w Schronisku w Gostyniu (kwiecień)
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● Zorganizowanie miejsca oraz wyjazdu do Domu Readaptacji Społecznej dla Ludzi  
Bezdomnych, Niepełnosprawnych i Uzależnionych

● Zaproszenie  3  mieszkańców Schroniska  na  rozmowy kwalifikacyjne  do  projektu 
„Daj sobie szansę – inwestuj w siebie” finansowanego ze środków pochodzących z 
Europejskiego Funduszu Społecznego (czerwiec)

● Realizowanie Indywidualnego Programu Wychodzenia z bezdomności– 3 osoby
● Działania związane z likwidacją Schroniska lipiec 2009 rok (współpraca z innymi 

Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz placówkami zapewniającymi Schronienie, na 
bieżąco udzielanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dojazd do noclegowni, 
schronisk i innych placówek, zorganizowanie transportu rodzinie z małym dzieckiem 
– wyjazd do ośrodka dla rodzin z dziećmi do Wałbrzycha, przetransportowanie do 
Noclegowni w Lesznie 2 osób, skompletowanie dokumentów w celu umieszczenia 
niepełnosprawnej osoby bezdomnej w domu pomocy społecznej

● W 2009 roku przyjęto razem 169 wniosków od osób bezdomnych przebywających 
w  schronisku  dla  bezdomnych,  a  mających  ostatnie  miejsce  zameldowania  na 
pobyt stały poza terenem Gminy Gostyń i przekazano je postanowieniem zgodnie z 
kpa do ośrodka właściwego do miejsca ostatniego zameldowania bezdomnego. 

Formy pomocy oferowane osobom bezdomnym po zamknięciu schroniska:
● Ciepły posiłek  wydawany  codziennie  także w soboty  i  niedziele  przez cały  rok. 

Usługę tę realizuje Bar „U Franka” - wyłoniony w trybie ustawy prawo zamówień 
publicznych.

● Wydawanie skierowań do noclegowni i poszukiwanie miejsc pobytu,organizowanie 
transportu.

● Opracowanie  Projektu  mieszkań  chronionych  -  rotacyjnych  i  przekazanie 
Burmistrzowi Gostynia (maj).

● Opracowanie programu działania w okresie zimowym Zima 2009/10 (październik) i 
jego realizacja .

● Opracowanie projektu Wigilii dla bezdomnych i osamotnionych oraz jego realizacja.
● Monitorowanie sytuacji osób bezdomnych, uzależnionych oraz przebywających w 

trudnych warunkach– 2 x w miesiącu w okresie zimowym, 1 x w miesiącu w okresie 
letnim wspólnie ze Strażą Miejską.

● Wystosowywanie pism do PKP i spotkania z przedstawicielami PKP mające na celu 
zabezpieczenie budynków należących do kolei, a zajmowanych „ na dziko „ przez 
bezdomnych.

● Pomoc żywnościowa z Banku Żywności, który prowadził na zlecenie gminy Polski 
Komitet Pomocy Społecznej w Gostyniu ul. Przy Dworcu.

● Wydawanie  odzieży  używanej,  którą  można  odebrać  w  Stacji  Socjalnej 
prowadzonej na zlecenie gminy przez PKPS ul. Przy Dworcu.

Tabela  przedstawia  ilość  osób  bezdomnych  i  niezaradnych  życiowo  korzystających  z  ciepłego 
posiłku w 2009 r. 

Forma pomocy

Ciepły posiłek 
(jedno gorące danie) 
wydawany w Barze „U Franka”

Liczba osób korzystających z posiłku Liczba 
posiłków

ogółem miasto wieś ogółem

Ogółem ciepły posiłek 68 57 11 11906

Źródło:sprawozdanie MPiPS za 2009 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gostyniu

13



Sprawozdanie z realizacji zadań pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2009 roku.

Przyznawanie  pomocy  rzeczowej  prowadzone  jest  także  bez  bezpośredniego  udziału 
środków publicznych.  W 2009  roku  OPS w porozumieniu  z  organizacją  pozarządową 
Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej  współpracował  w  kwestii  wskazywania  klientów 
pomocy społecznej do otrzymania pomocy żywnościowej pochodzącej z unijnych rezerw, 
a przeznaczonej dla najuboższych krajów Unii Europejskiej w ramach programu PAED. 
MGOPS  skierował  1085  osób  z  330  środowisk  do  korzystania  z  tej  formy  pomocy 
żywnościowej. Ponadto Ośrodek współpracuje z Urzędem Miejskim w udzielaniu pomocy 
rzeczowej w formie opału (drewno) poprzez tworzenie list osób uprawnionych.

Ad. 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

Zasiłek  okresowy  przysługuje  w  szczególności  ze  względu  na  długotrwałą  chorobę, 
niepełnosprawność,  bezrobocie,  możliwość  utrzymania  lub  nabycia  uprawnień  do 
świadczeń z  innych  systemów zabezpieczenia  społecznego osobie  lub  rodzinie,  której 
dochód  jest  niższy  od  kryterium  dochodowego.  Od  stycznia  do  grudnia  2009  roku 
minimalna wysokość zasiłku okresowego dofinansowana z budżetu państwa nie mogła 
być niższa :

● w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% między kryterium dochodowym 
osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

● w  przypadku  rodziny  50%  różnicy  między  kryterium  dochodowym  rodziny  a 
dochodem rodziny;

Kwota zasiłku okresowego nie mogła być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Forma pomocy
Liczba osób, 

którym przyznano 
zasiłek

Liczba 
rodzin

Kwota 
świadczeń w zł.

Kwota 
dofinansowania 
Wojewody w zł.

Zasiłek okresowy 421 418 725.435,69 712.752,69

Ad. 5. i Ad. 21. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych

Zasiłek  celowy  może  być  przyznany  w  szczególności  na  pokrycie  części  lub  całości 
kosztów zakupu żywności,  i  leczenia, opału, odzieży,  niezbędnych przedmiotów użytku 
domowego,  drobnych  remontów  i  napraw  w  mieszkaniu  a  także  pogrzebu,  leków, 
wydatków  na  świadczenia  zdrowotne,  pokrycie  kosztów  biletu  kredytowego.  W 
szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  rodzinie  o  dochodach  przekraczających 
kryterium może być przyznany specjalny zasiłek celowy

Tabela przedstawia analizę udzielonej pomocy celowej na rodzinę w latach 2007-2009

Forma pomocy Liczba 
rodzin

Liczba osób 
w tych 

rodzinach

Ogólna kwota 
świadczeń w 

zł

Średnioroczna kwota zasiłków 
wydatkowana na rodzinę w zł

    2007 r.          2008 r.        2009 r. 
Zasiłki celowe 

i w naturze 484 1505 386 725,00 2 873,00 1 067,06 799,02

Zasiłki celowe 
specjalne 461 1320 233 656,00 254,00 416,56 506,85

Źródło: analizy własne OPS
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Analizując dane zawarte w ostatnich kolumnach tabeli zauważalny jest znaczny spadek 
wysokości średniorocznego zasiłku celowego przeznaczonego na jedną rodzinę w 2009 
roku w stosunku do ostatnich lat. Przyczyna to przede wszystkim duże wsparcie finansowe 
kierowane  do  rodzin  w  ramach  programu  rządowego  „Pomoc  Państwa  w  zakresie 
dożywiania”,  które  pozwoliło  poczynić  oszczędności  w  budżetach  domowych 
beneficjentów ośrodka. Tym samym pomimo długiej i ostrej zimy wydatki na zasiłki celowe 
w tym węgiel  nie były udzielane w wysokich kwotach, dlatego też średnioroczna kwota 
zasiłku celowego była znacznie niższa.
Inna sytuacja nastąpiła natomiast w wysokości średniego zasiłku celowego specjalnego, 
który  w  większości  przyznawany  jest  osobom  i  rodzinom  nie  kwalifikującym  sie  do 
otrzymania  pomocy  z  programu  „Posiłek  dla  potrzebujących”,  na  wydatki  związane  z 
zakupem  leków  i  opału.  Zasiłki  celowe  specjalne  otrzymują  przede  wszystkim  osoby 
starsze i chore (emeryci i renciści), których dochody wzrastają w minimalnym stopniu. Na 
sukcesywny  wzrost  wysokości  zasiłku  celowego  w  2009  roku  miał  przede  wszystkim 
wpływ wzrost  liczby osób wnioskujących o pomoc na zakup leków oraz wysokie  ceny 
leków i opału na długą i srogą zimę. 

Ad. 6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w 
wyniku zdarzenia losowego

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w 
wyniku zdarzenia losowego; klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Zasiłek ten może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
W związku z burzą połączoną z wichurą, która przeszła nad Gminą Gostyń w dniu 23 lipca 
2009  roku  i  wyrządziła  ogromne  szkody  Ośrodek  udzielał  pomocy  osobom 
poszkodowanym przez żywioł.
Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gostynia z dnia 29 lipca 2009 roku, nr 524/09 w 
sprawie: zasad i trybu udzielania pomocy pieniężnej osobom poszkodowanym w wyniku 
burzy i wichury na terenie gminy Gostyń w dniu 23 lipca 2009 r. Miejsko - Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  w Gostyniu  przyjął  w  sumie  135 wniosków.  Udzielono pomocy w 
formie zasiłku celowego rodzinom i osobom poszkodowanym w wyniku burzy i wichury z 
przeznaczeniem na usunięcie szkód. 
Kwota  otrzymanej  pomocy w formie  zasiłku  celowego  mogła  wynosić  do  15 % szkód 
oszacowanych  w  protokole  komisji  do  oszacowania  strat,  powołanej  odrębnym 
zarządzeniem Burmistrza Gostynia. 
Zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  524/09  Burmistrza  Gostynia  wszczęto  na  wniosek  135 
postępowań administracyjnych z czego 119 zakończyło się wydaniem decyzji przyznającej 
zasiłek na kwotę 344.478 zł.  W tej  kwocie zawarta jest pomoc Powiatu gostyńskiego - 
dotacja w wielkości 41.800 zł.
Ponadto  po  przeprowadzonym  postępowaniu  administracyjnym  wydano  10  decyzji 
odmownych, w 6 przypadkach umorzono postępowania na wniosek poszkodowanych.
Żaden wnioskodawca nie złożył odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego.
W IV kwartale gmina Gostyń otrzymała w odpowiedzi na wcześniejszy wniosek Burmistrza 
Gostynia dotację celową w wysokości 301.000 zł na zasiłki celowe dla rodzin i osób, które 
ucierpiały w wyniku burzy i wichury na terenie gminy.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 581/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 listopada 2009 r. w 
sprawie :zasad i trybu udzielenia pomocy pieniężnej ze środków pochodzących z dotacji 
Wojewody  Wielkopolskiego  wszczętych  z  urzędu  zostało  109  postępowań 
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administracyjnych  zakończonych  wydaniem  decyzji  przyznającej  pomoc  finansową 
poszkodowanym na kwotę 296.300 zł.

Ad. 7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na 
świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i 
możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu 
w Narodowym Funduszu Zdrowia,

W 2009 roku nie istniała potrzeba udzielania takiej pomocy pomimo, że 3 osoby z naszego 
terenu nie posiadające uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przebywały na 
leczeniu  w  szpitalach.  W  tych  przypadkach  pracownicy  ośrodka  przeprowadzili 
postępowania administracyjne uprawniające do leczenia w ramach NFZ. 
W 2009 roku Burmistrz Gostynia wydał 3 decyzje administracyjne z tego zakresu.

Ad. 8. Przyznawanie zasiłków celowych w formie zakupu biletu kredytowego

Taka forma pomocy nie była w 2009 roku realizowana ponieważ nie składano wniosku o  
jej  udzielenie  natomiast  w  sytuacjach  budzących  obawy  marnotrawienia  środków 
finansowych pracownicy socjalni kupowali osobiście bilety do celu podróży.

Ad. 9. Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która 
rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej 
opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie 
zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

W 2009 roku nie udzielano tej formy pomocy ponieważ osoby zasięgające informacji o tym 
świadczeniu nie spełniały podstawowych warunków. 

Ad. 10. Praca socjalna

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we 
wzmocnieniu  lub  odzyskaniu  zdolności  do  funkcjonowania  w  społeczeństwie  poprzez 
pełnienie  odpowiednich  ról  społecznych  oraz  tworzenie  warunków sprzyjających  temu 
celowi.
Narzędziem do realizacji tego zadania jest kontrakt socjalny czyli pisemna umowa zawarta 
z osobą ubiegająca się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w 
ramach  wspólnie  podejmowanych  działań  zmierzających  do  przezwyciężenia  trudnej 
sytuacji życiowej osoby lub rodziny.

● liczba przyjętych wniosków o pomoc społeczną 
w Biurze Obsługi Klienta w 2009 r. -  7 974 

● liczba osób skierowanych do prawnika, psycholog
i terapeuty uzależnień w Punkcie Wsparcia – 67
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● liczba zespołów interdyscyplinarnych powoływanych z 
inicjatywy pracowników socjalnych w celu określenia 
kierunku działania i monitorowania w sytuacjach zaburzeń 
w funkcjonowaniu rodziny spowodowanych niezaradnością 
życiową, alkoholizmem, upośledzeniem umysłowym 1

● liczba powiadomień Powiatowej Komendy Policji 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez klientów OPS 3

● liczba spraw zakończonych wyrokiem Sądu rejonowego 
w Gostyniu w 2009 roku. 2

● liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych   2 655
● liczba środowisk, które uzyskały wsparcie 1103
● liczba osób, którym w Biurze Obsługi Klienta udzielono informacji 

telefonicznej lub osobiście 200 
● liczba osób, którym udzielono pomocy na leki

w formie talonów.  171
● liczba osób, którym udzielono pomocy

w formie drewna z wycinki na opał   180
● liczba wykonanej pracy socjalnej w środowiskach ogólnie 2887
● liczba założonych „Niebieskich Kart” 0 
● przygotowanie niezbędnej dokumentacji i znalezienie 

odpowiedniego typu Domu Pomocy Społecznej 4 
● praca socjalna wykonana w środowiskach osób bezdomnych 982
● praca socjalna wykonana w środowiskach osób uzależnionych 623
● liczba zawartych kontraktów socjalnych 83
● liczba realizowanych programów wychodzenia z bezdomności 3
● skierowanie wniosków o leczenie do Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów alkoholowych 15
● skierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego o wgląd w 

sytuacje nieletnich 3
● ilość przeprowadzonych interwencji kryzysowych  18

Ponadto  kierowano  osoby  do  ośrodków  wsparcia  i  udzielenia  innej  pomocy  poza 
finansowej:

● Środowiskowe Domy Samopomocy 19 osób
● Dom Dziennego Pobytu 70 osób.
● Kolonie letnie dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat wytypowano 21 dzieci

Inną formą pracy socjalnej aktywizującą klientów i mobilizującą do samopomocy 
realizowaną w OPS jest program „Centrum wolontariatu i aktywnych na rzecz gminy”. 
Osobą koordynującą realizację programu w 2008 roku w OPS był specjalista pracy 
socjalnej – lider Zespołu pracy socjalnej. 

W ramach aktywizowania klientów OPS zawierał kontrakty z klientami na wykonywanie 
prac  społecznie  użytecznych.  Zawarcie  kontraktu  powoduje  zwiększenie  zasiłku 
pobieranego  w  danym  miesiącu  po  uprzednim  sprawdzeniu  wykonania  powierzonego 
zadania. 
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Liczba zawartych 
kontraktów

Liczba zerwanych 
kontraktów

Koszt 
realizacji 
zadania 
w 2009 r.

Wykonywane zadania:

- utrzymanie porządku 
w mieście - 82 kontrakty
- utrzymanie porządku na wsi – 67 kontr.
- roznoszenie korespondencji - 30 kontr.
- prowadzenie świetlicy wiejskiej - 4 kontr.
- roznoszenie biuletynów UM - 6 kontr.
- prace wykonane na 
rzecz MGOPS – 13 kontr.
- odśnieżanie -akcja zima - 17 kontr.

219

złe wykonanie 
zadania, rezygnacja,
podjęcie zatrudnienia

5

139 943,00 zł

Liczba zaktywizowanych osób w 2009 r. - 91
Przynajmniej  jeden raz w kwartale  odbywają  się  w OPS spotkania Rady Nadzorującej 
realizację  programu  mające  na  celu  :  podsumowanie  jakości  wykonywanych  zadań  i 
sposobu  ich  kontroli,  określenie  nowych  zadań,  omawianie  spraw  bieżących,  podział 
zadań i odpowiedzialności. Z każdego spotkania sporządzany jest protokół zawierający 
ustalenia.  W  skład  rady wchodzą  przedstawiciel:  ZGKiM,  Wydziału  Mienia  Gminy  i 
Rolnictwa UM, Straży Miejskiej, OPS.
W 2009 roku odbyły się 4 spotkania Rady Nadzorującej realizację programu.

Współpraca z Klubem Pracy.

W ramach inicjowania aktywnych postaw u osób biernych zawodowo, korzystających z 
pomocy  społecznej  24  osoby  zostały  skierowane  do  PUP  na  dwudniowe  zajęcia 
aktywizujące.

Ponadto  inicjowano  aktywne  postawy  u  osób  biernych  zawodowo,  korzystających  z 
pomocy społecznej poprzez kierowanie osób bezrobotnych na kursy aktywizacyjne oraz 
zawieranie kontraktów socjalnych.

Ad. 11. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w 
miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi,

Na  terenie  Miasta  i  Gminy  Gostyń  świadczeniem  usług  opiekuńczych  w  miejscu 
zamieszkania zajmowała się wyłoniona w 2008 roku w drodze przetargu nieograniczonego 
organizacja społeczna Polski  Komitet  Pomocy Społecznej  w Poznaniu,  umowa została 
zawarta na okres od 2 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009r.
Koszt jednej godziny usługi wynosił :

● usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania koszt 9,40 zł
● specjalistyczne usługi świadczone w miejscu zamieszkania 18,00zł
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Tabela  przestawia  ilość  przyznanych  usług  opiekuńczych  finansowanych  ze  środków  własnych 
gminy.

Forma pomocy
Liczba osób 

objętych 
usługą

Liczba 
zrealizowanych 

godzin usług
Koszt ogólny 

w zł.
Wpłaty podopiecznych 

w zł.

Usługi 
opiekuńcze w 
2009 roku

73 38653 336 163,00
87575,28

W tym 
specjalistyczne 9 2891 52 029,00

Źródło sprawozdanie MPiPS za 2009 rok.

MGOPS w celu przyznania usług opiekuńczych i ustalenia odpłatności za ich świadczenie 
pobieranej od klientów Ośrodka wszczął 107 postępowań administracyjnych i wydał 107 
decyzji administracyjnych.
W celu uregulowania spraw związanych z wstrzymaniem usług i zgonów podopiecznych 
wydano 14 decyzji administracyjnych. Ogółem w sprawach usług opiekuńczych kierownik 
wydał 121 decyzji administracyjnych.
W 2009 roku  w okresie  od  sierpnia  do  października  MG OPS przeprowadził  badanie 
odbiorców  usług  opiekuńczych  świadczonych  w  domu.  Narzędziem  badawczym  była 
ankieta, która miała pokazać jak odbiorcy oceniają jakość świadczonych usług, z jakiej 
pomocy najczęściej korzystają czy mają potrzebę zwiększenia zakresu pomocy. Ankietą 
badano grupę 49 osób – tj 100%.
Materiał został wykorzystany do opracowywania SIWZ do przetargu nieograniczonego.
Opracowanie stanowi Załącznik do sprawozdania.

Ad. 12. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

Do  placówek  opiekuńczo  –  wychowawczych  wsparcia  dziennego  funkcjonujących  na 
terenie Miasta i Gminy Gostyń zaliczyć należy świetlicę środowiskową prowadzoną przez 
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, do której uczęszcza średnio 50 dzieci z terenu miasta. 
Znaczna część dzieci uczęszczających do świetlicy pochodzi z rodzin objętych wsparciem 
finansowym  lub  rzeczowym  Ośrodka.  OPS  współpracuje  z  Dyrektorem  świetlicy 
szczególnie:

● w zakresie pomocy materialnej;
● pomocy merytorycznej poszczególnym rodzinom;.
● występowania do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dzieci zaniedbanych.

Gmina Gostyń nie posiada mieszkań chronionych. 
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Ad. 13. Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną to przede wszystkim:
● Wsparcie  rodzin  w  pełnieniu  swoich  ról  poprzez  bezpłatne  usługi  psychologa, 

terapeuty uzależnień (narkomania), prawnika w Punkcie Wsparcia
● Pomoc  socjalna/materialna/usługowa  ze  strony  OPS,  Banku  Żywności,  Stacji 

Socjalnej - ukierunkowana na zapobieganie wykluczeniu społecznemu 
● Usługi psychologiczne w przedszkolach miejskich ,
● Pomoc pedagoga szkolnego i psychologa w szkołach podstawowych i gimnazjach
● Świetlica środowiskowa dla 50 dzieci – prowadzenie zajęć popołudniowych,
● Usługi  specjalistyczne świadczone przez pedagogów w miejscu zamieszkania w 

sytuacjach  niewydolności  wychowawczej  lub  zaburzeń  psychicznych  rodziców 
objęcie  specjalistycznymi  usługami  pedagogicznymi  rodzin  niewydolnych 
wychowawczo- 8 rodzin, usługi opiekuńcze – 64 rodziny, specjalistyczne usługi dla 
osób zaburzonych psychicznie – 5 rodzin, 

● Powoływanie zespołów interdyscyplinarnych (pracownik socjalny, pedagog szkolny, 
psycholog,  kurator,  policjant  itp.)  w  sytuacjach  stwarzających  zagrożenie  dobra 
dziecka,

● Jeżeli zachodzi domniemanie, że dobro dziecka zostało naruszone wnioskowanie 
do sądu o wgląd w sytuację małoletniego

● Współpraca  z  PCPR-ami  w  zakresie  wydawania  opinii  o  rodzinach,  do  których 
kierowane będą dzieci w ramach opieki zastępczej,

● Współpraca z Domem Dziecka w Bodzewie w zakresie okresowego opiniowania 
rodzin z naszej gminy, których dzieci przebywają w placówce,

● Zakładanie  Niebieskich Kart  w sytuacji zaistnienia przemocy w rodzinie /policjant, 
pracownik socjalny;

● Kierowanie rodziców mających problemy z nauką dzieci w szkole podstawowej lub 
gimnazjum po wsparcie Świetlicy Środowiskowej, usługi specjalistyczne pedagoga;

● Korzystanie  z  oferty  instytucji  powiatowych  świadczących  usługi  dla  dzieci  i  ich 
rodzin.

● Opracowywanie we współpracy ze stowarzyszeniem JA TEZ POMAGAM projektów 
mających  na  celu  wsparcie  psychiczne  i  materialne  dzieci  w  rodzinach 
niepełnosprawnych np. mikołajki itp.

● Współpraca ze Stowarzyszeniem „Ja też pomagam” oraz z pedagogami szkolnymi 
w celu uzupełnienia podręczników szkolnych  na rok szkolny 2008/09 z projektu 
„podręcznik  za  podręcznik”,  dla  dzieci  z  rodzin  o  niskim  statusie 
ekonomicznym(wytypowanie rodzin do udziału w projekcie przez MGOPS)

● Współpraca  ze  Stowarzyszeniem  w  zakresie  kierowania  osób  potrzebujących 
wsparcia szczególnie na leczenie dzieci.  Stowarzyszenie udzielało takiej pomocy 
na  wniosek  pracowników  socjalnych  ze  środków  pochodzących  ze  zbiórki 
publicznej.

● Skoordynowana  praca  Zespołu  pracy  socjalnej  sprawującego  nadzór  nad 
problemami dotyczącymi spraw rodziny

● Prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami dotkniętymi problemami wychowawczymi 
w  porozumieniu  z  innymi  specjalistami  tj.  pedagogami  szkolnymi  i  policjantami 
dzielnicowymi, kuratorami sądowymi. Sprawowanie funkcji doradczo-informacyjnej 
polegającej  na  wspieraniu  rodziny  w  trudnych  sytuacjach  oraz  koordynowanie 
działań podejmowanych przez rodzinę, wspieranie i towarzyszenie im.

● Współpraca ze Stowarzyszeniem „Ja tez pomagam” celem wsparcia finansowego 
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leczenia specjalistycznego członków rodzin podopiecznych
● Prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami dotkniętymi problemami wychowawczymi 

w  porozumieniu  z  innymi  specjalistami  tj.  pedagogami  szkolnymi  i  policjantami 
dzielnicowymi, kuratorami sądowymi. Sprawowanie funkcji doradczo-informacyjnej 
polegającej  na  wspieraniu  rodziny  w  trudnych  sytuacjach  oraz  koordynowanie 
działań podejmowanych przez rodzinę, wspieranie i towarzyszenie im.

● Współpraca ze Stowarzyszeniem „Ja tez pomagam””celem wsparcia finansowego 
leczenia specjalistycznego członków rodzin podopiecznych
Podjęte działania:
a) współpraca  z  pedagogami  szkolnymi  -kontakt  raz  w  miesiącu  w  przypadku 

rodzin niewydolnych wychowawczo /dot.  7 rodzin/,  kontakty z pedagogami w 
celu ustalenia sytuacji dzieci w związku z interwencją w rodzinie- dot. 3 rodzin

b) kontakty z  policją  celem ustalenia ilości  i  charakteru interwencji  w rodzinach 
objętych  nadzorem  kuratorskim,  w  tym  i  niewydolnych  wychowawczo/dot. 7 
rodzin/  oraz ,w których przeprowadzono interwencje na wniosek instytucji  lub 
sygnały ze środowiska /dot. 4 rodzin/,

c) interwencja  pracownika  socjalnego  wspólnie  z  przedstawicielem  Spółdzielni 
Mieszkaniowej  w „melinie''celem ustalenia sytuacji  socjalnej i  zdrowotnej  oraz 
podjęcia  działań  pomocowych  na  rzecz  samotnie  zamieszkałego  lokatora 
/kontakt  z  rodziną  w/wym.  współpraca  przy  umieszczeniu  klienta  w  szpitalu 
specjalistycznym na leczeniu/,

d) wspieranie  rodziny  w  sfinalizowaniu  sprawy  rozwodowej  oraz  eksmisji  z 
mieszkania  sprawcy  przemocy  /udział  pracownika  socjalnego  w  charakterze 
świadka w sprawie sądowej/;

e) wspólne interwencje pracownika socjalnego z kuratorem i lekarzem rodzinnym w 
środowisku – 1środowisko ;

f) wspólne interwencje z kuratorem rodzinnym i policją celem umieszczenia dzieci 
w Rodzinnym Pogotowiu Opiekuńczym – 2 środowiska; 

g) skierowanie na Warsztaty dla Rodziców organizowane przez PCPR  3 rodzin,/ 
kwiecień;

h) pomoc w znalezieniu osoby odbierającej dzieci z przedszkola matce pracującej 
zawodowo z rodzin podopiecznych, których dzieci są wychowankami placówki 

Ad. 14. Dożywianie dzieci

Dożywianie  w  szkołach  to  zadanie  realizowane  w  zależności  od  zgłaszanych  przez 
rodziców  i  pedagogów  szkolnych  potrzeb  w  odniesieniu  do  obowiązujących  kryteriów 
dochodowych.  Zadanie  to  wykonywane  jest  w  ramach  realizowanego  przez  gminę 
PROGRAMU  RZĄDOWEGO  „POMOC  PAŃSTWA  W  ZAKRESIE  DOŻYWIANIA”. 
Dożywianie w formie wydawania posiłków prowadzone było w 19 punktach w tym 6 na 
wsi. 
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Tabela  przedstawia  ilość  żywionych  dzieci  i  koszty  w  ramach  wieloletniego  programu  „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”.

Forma pomocy

Liczba osób 
korzystających z posiłku

Koszt przyznanej pomocy w formie posiłku 
w ramach programu

ogółem miasto Wieś Środki własne
w zł

Dotacja
Wojewody

w zł

Środki
Ogółem

w zł
Dożywianie dzieci i 
młodzieży w szkole 277 207 70

138 789,00 208 184,00 346 973,00Wyżywienie w 
przedszkolu i żłobku 98 88 10

Ogółem dzieci 
żywionych 375 295 80

Źródło: sprawozdanie MpiPS za 2009 r.

W ramach realizacji tego programu udzielano też pomocy w formie zasiłków celowych.

Tabela przestawia zakres przyznanej pomocy finansowej i rzeczowej.
Ogółem w tym na wsi

Liczba rodzin 920 288
Liczba osób w rodzinach 2759 963
Koszt świadczeń ogółem 1 149 469,22

459 787,89

689 681,33

w tym: środki własne

         dotacja

Całkowity koszt realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
w 2009 roku to 1 496 442,22 zł.
W związku ze zmianą ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2008 r. 225 poz.1487) Miejsko - Gminny 
Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gostyniu  w  2009  r  objął  pomocą  uczniów  i  dzieci 
korzystających z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub w 
przedszkolu pomocą w formie posiłku bezpośrednio przez wskazanie dyrektora szkoły.
Pomoc  została  przyznawana  bez  ustalenia  sytuacji  rodziny  w  drodze  wywiadu 
środowiskowego  i  wydania  decyzji  administracyjnej  tylko  na  podstawie  listy  dzieci  
sporządzonej przez dyrektora placówki. Liczba dzieci wskazanych nie mogła przekroczyć 
10 % liczby dzieci ogółem dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy na 
podstawie wydanych przez kierownika ośrodka decyzji. Z pomocy w tej formie w okresie 
od marca do grudnia skorzystało 49 dzieci w tym 16 ze wsi.
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Ad. 15. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

W 2009 roku MG OPS nie zajmował się organizacją pogrzebu natomiast ponoszone były 
koszty związane z pochowaniem szczątków ludzkich odnalezionych w trakcie prowadzo-
nych robót budowlanych. Koszt pochówku to 375 zł.

Ad. 16. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 
mieszkańca gminy w tym domu.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności 
nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić 
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w 
domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy jest odpłatny w wysokości średniego 
miesięcznego  kosztu  utrzymania  w  domu  ogłaszanego  corocznie  przez  właściwego 
terytorialnie starostę.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy są kolejno:

● mieszkaniec domu
● małżonek, zstępni przed wstępnymi
● gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

Gmina i inne osoby nie mają obowiązku wnoszenia opłat jeżeli mieszkaniec domu ponosi  
pełną odpłatność.

Tabela przedstawia ilość osób i koszty gminy związane z ich pobytem w Domach Pomocy 
Społecznej.

Forma pomocy Liczba osób skierowanych 
do DPS Koszty ponoszone przez Gminę Gostyń

DPS 2009 rok 16 276 121,24

DPS 2008 rok 15 231 913,00

W  celu  umieszczenia  w  domach  pomocy  społecznej  naszych  mieszkańców  wydano  
33 decyzje administracyjne w tym kierujące, ustalające i zmieniające odpłatność.
W 3 przypadkach kontynuowane były umowy z osobami zobowiązanymi do uczestniczenia 
w kosztach pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej.
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Ad. 17. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 
również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

OPS wywiązując się z zadania przekazywania sprawozdań Wojewodzie również w formie 
elektronicznej przekazuje je w zakresach zawartych w tabeli:

SPRAWOZDANIE Termin do WUW Forma

Świadczenia rodzinne
(kwartalne)

I kw – do 15 kwietnia, 
II kw – do 15 lipca, 
III kw – do 15 października,
IV kw – do 15 stycznia

elektroniczna, przesłana w systemie 
informatycznym Quickstat
i
papierowa, zgodna z wersją 
elektroniczną,oryginał (pieczątki, 
podpisy), przesłana pocztą tradycyjną

Zaliczka alimentacyjna
(kwartalne)

I kw – do 25 kwietnia, 
II kw – do 25 lipca, 
III kw – do 25 października,
IV kw – do 25 stycznia

elektroniczna, przesłana w systemie 
informatycznym Quickstat
i
papierowa, zgodna z wersją 
elektroniczną,oryginał (pieczątki, 
podpisy), przesłana pocztą tradycyjną

Zbiory centralne ze świadczeń 
rodzinnych
(kwartalne)

I kw – do 25 kwietnia, 
II kw – do 25 lipca, 
III kw – do 25 października,
IV kw – do 25 stycznia

elektroniczna, przesłana w systemie 
informatycznym Quickstat

Zbiory centralne z pomocy 
społecznej
(kwartalne)

I kw – do 30 kwietnia
II kw – do 31 lipca
III kw – do 31 października
IV kw – do 28 luty

elektroniczna, przesłana w systemie 
informatycznym SAC

Dożywianie
(kwartalne)

I kw – do 15 kwietnia, 
II kw – do 15 lipca, 
III kw – do 15 października,
IV kw – do 15 stycznia

elektroniczna, przesłana w systemie 
informatycznym SAC
i
papierowa, zgodna z wersją 
elektroniczną, oryginał (pieczątki, 
podpisy), przesłana pocztą tradycyjną

Dożywianie bez wywiadu 
art 6a
(kwartalne)

I kw – do 15 kwietnia, 
II kw – do 15 lipca, 
III kw – do 15 października,
IV kw – do 15 stycznia

elektroniczna, przesłana w systemie 
informatycznym SAC
i
papierowa, zgodna z wersją 
elektroniczną, oryginał (pieczątki, 
podpisy), przesłana pocztą tradycyjną

Składki zdrowotne
(półroczne)

I półrocze – do 15 lipca,
II półrocze – do 15 stycznia,

elektroniczna, przesłana w systemie 
informatycznym SAC
i
papierowa, zgodna z wersją 
elektroniczną, oryginał (pieczątki, 
podpisy), przesłana pocztą tradycyjną

Składki emerytalno-rentowe
(półroczne)

I półrocze – do 15 lipca,
II półrocze – do 15 stycznia,

elektroniczna, przesłana w systemie 
informatycznym SAC
i
papierowa, zgodna z wersją 
elektroniczną, oryginał (pieczątki, 
podpisy), przesłana pocztą tradycyjną
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MPiPS-03/MK1/MK2
(kwartalne)

I kw – do 10 kwietnia, 
II kw – do 15 lipca, 
III kw – do 10 października,
IV kw – do 15 stycznia

elektroniczna, przesłana w systemie 
informatycznym SAC
i
papierowa, wydrukowana z systemu 
SAC, zgodna z wersją elektroniczną, 
oryginał (pieczątki, podpisy), przesłana 
pocztą tradycyjną

Domy Pomocy Społecznej, 
Środowiskowe Domy 
Samopomocy, Mieszkania 
chronione
(półroczne)
(roczne: tabele 1 –11)
(półroczne: tabele 1-2)

I półrocze – do 15 lipca,
II półrocze – do 15 stycznia,

elektroniczna, przesłana w systemie 
elektronicznym SAC i papierowa, 
wydrukowana z systemu SAC, zgodna z 
wersją elektroniczną, oryginały (pieczątki, 
podpisy), przesłana pocztą tradycyjną

Z realizacji krajowego 
programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie
(roczne)

do 31 stycznia (następnego 
roku)

elektroniczna, przesłana w systemie 
informatycznym SAC
i
papierowa, zgodna z wersją 
elektroniczną, oryginał (pieczątki, 
podpisy), przesłana pocztą tradycyjną

Ad.  18.  Utworzenie  i  utrzymywanie  ośrodka  pomocy  społecznej,  w  tym  zapewnienie 
środków na wynagrodzenia pracowników.

Tabela przedstawia wydatkowanie środków w 2009 roku w poszczególnych rozdziałach budżetowych 
w tym na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

RODZAJ ZADANIA FINANSOWANIE WYKONANIE KWOTA 
w zł

WYKONANIE 
w % 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy
(rozdz. 85203)

Zadanie zlecone 362 138,50 99,6

Środowiskowy Dom 
Samopomocy
(rozdz. 85203)

Zadanie własne 101 176,42 96,4

Utrzymanie OPS
(rozdz. 85219)

Wydatki ogółem
W tym 

dofinansowanie z 
dotacji od Wojewody

1 377 683,08

257 812,00

98,8

100

Wynagrodzenie dla opiekuna 
prawnego 

(rozdz. 85219)
Zadanie zlecone 600,00 60,0

Zasiłki i pomoc w naturze 
w tym:

zasiłki stałe i dofinansowanie
dofinansowanie zasiłków 

okresowych (rozdz.85214)

Zadanie zlecone 150 199,19
712 752,69

100
100
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Zasiłki i pomoc w naturze
Zadania własne
w tym zasiłki w 

związku z huraganem

984 865,61
344 477,57

79,5
78,0

Usługi opiekuńcze 
specjalistyczne 
(rozdz.85228)

Zadanie zlecone 81 522,00 99,9

Składki na ubezpiecz 
zdrowotne (rozdz. 85213) Zadanie zlecone 16 516,89 96,4

Zasiłki i pomoc w naturze 
(rozdz. 85295)

w tym:
- dożywianie

- dofinansowanie Wojewody na 
dożywianie 

Ogółem
własne i zlecone

środki własne

dofinansowanie 
zadania własnego

1 496 442,22

598 576,89

897 865,33

99,8

99,8

99,8

Usługi opiekuńcze 
(rozdz. 85228) Zadanie własne 388 191,80 96,7

Dodatki mieszkaniowe Zadanie własne 618 251,36 98,5

Koszty pobytu mieszkańców 
w DPS

(rozdz. 85202)
Zadanie własne 276121,24 98,6

Świadczenia rodzinne 
opiekuńcze, zaliczka 

alimentacyjna, Fundusz 
Alimentacyjny

Zadania zlecone 5 770 356,49 99,8

Koszty obsługi świadczeń 
rodzinnych ,zaliczki 

alimentacyjnej, funduszu 
alimentacyjnego

Zadanie zlecone 178 348,63 99,9

Koszty obsługi świadczeń 
rodzinnych ,zaliczki 

alimentacyjnej, funduszu 
alimentacyjnego

Środki własne 4 070,05 40,7

Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych
(rozdz. 85278)

Zadanie zlecone 296 300,00 98,4

Dział 853 Rozdz.85395 
Pozostała działalność 

Realizacja Projektu POKL
Środki zlecone
Środki własne

195 450,95
23 100,00

99,3
100

Ogółem w rozdz. 852 w 2009 roku wydatkowano środki: 12.815.536,17 zł
Razem w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 218.550,95 zł
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Tabela przedstawia stan zatrudnienia w etatach MGOPS w 2009 roku.
ZATRUDNIENIE W MG OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2009

Wyszczególnienie Stan w etatach

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w tym: 40,15

kierownik 1

zastępca kierownika 1

1 Kierownik i pracownicy Sekcji Pracowników Socjalnych
w tym 15

specjalista pracy socjalnej 4

starszy pracownik socjalny
pracownik socjalny 

6
4

Ogółem pracownicy socjalni w rejonach opiekuńczych 13

2 Główny Księgowy i Pracownicy Sekcji Księgowości w tym Kadry 
i Płace 5

3 Pracownicy Sekcji d/s realizacji Świadczeń pomocy społecznej 2

4 Konsultant prawnik
radca prawny- umowa o świadczenie obsługi prawnej kancelarii 
radcy prawnego 

0

5 Administrator - Informatyk 1

6 Kierownik Pracownicy Sekcji d/s realizacji Świadczeń 
Rodzinnych Dodatków Mieszkaniowych i Funduszu 
Alimentacyjnego 

6 

7 Kierownik i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy 8,65

8 Pracownik obsługi 0,5

W 2009 roku w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniano dodatkowo
1 osobę w ramach robót publicznych przez okres 6 miesięcy. 
Ponadto w roku 2009 MGOPS przyjął na półroczny staż 2 osoby skierowane z PUP.
 

Ad. 22. Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 
zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

W 2009 roku nie  udzielano pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie.  Bezpośrednim 
powodem był brak wniosków o taką formę pomocy. 

Ad. 23. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

Ośrodek  wsparcia  oznacza  środowiskowe  formy  pomocy  pół  stacjonarnej  służące 
utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji. 
Na terenie Gostynia do ośrodków wsparcia prowadzonych przez gminę zaliczyć należy 
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Dom  Dziennego  Pobytu  dla  seniorów.  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  kieruje  osoby 
zainteresowane i ustala odpłatność za pobyt w D.D.P.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  dokonuje  ustalenia  odpłatności  za  pobyt  uczestników  w 
Domu Dziennego Pobytu w formie decyzji administracyjnych.
W celu ustalenia zmian w odpłatności za pobyt w DDP wszczęto i  przeprowadzono 74 
postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji. 

Tabela pokazuje wykorzystanie miejsc w placówce.

Ośrodek 
wsparcia

Liczba 
miejsc

Liczba 
uczestników na 

dzień 
31.XII.2009

Liczba 
uczestników 

nowo przyjętych 
w roku 2009

Liczba 
uczestników, 
zrezygnowali

(choroba,
śmierć)

Średnie 
wykorzystanie 

miejsc w 2009 r.
w %

Dom 
Dziennego 
Pobytu

 70  45  5  13 64,3 %

Rzeczywista liczba osób korzystających z usług placówki w roku 2009 to 58 osób.

Najważniejsze imprezy dla podopiecznych w ubiegłym roku:
● 23.01.-„Dzień Babci i Dziadka” – występ dzieci z Przedszkola Nr 7 w Gostyniu.
● 12.02.- Zabawa Karnawałowa wspólnie z klubem seniora „Złota Jesień” oraz 

Domem Dziennego Pobytu w Kościanie.
● 09.03. – Dzień Kobiet –program artystyczny w wykonaniu panów
● 02.04. – wyjazd delegacji na Wystawę Wielkanocną do Chumiętek (udział prac w 

wystawie)
● 09.04. – Śniadanie Wielkanocne (występ dzieci z Przedszkola Nr 5)
● 05.05 - 22.05. – turnus rehabilitacyjne w Darłówku (wyjazd części uczestników)
● 22.06. – Piknik „Powitanie lata” w zajeździe „Pod Wiwatem”
● 25.08. – Wycieczka do Gołuchowa połączona z piknikiem w „Wigwamach pod 

księżycem”
● 25.09. – uczestnictwo w przeglądzie twórczości seniorów pt.”Senior z inicjatywą” w 

Krotoszynie (zdobycie Grand Prix za najlepsze rękodzieło artystyczne)
● 30.09. –„ Święto ziemniaka” (turnieje, konkursy połączone z degustacją potraw z 

ziemniaków)
● 21.10. – Dzień Seniora (występy seniorów z Krobi, zabawa taneczna)
● 22.12. – Wigilia (uroczysta kolacja z programem świątecznym uczestników)
● 31.12. – Sylwester -uroczyste zakończenie .

Ad. 24. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z 
rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Program „CENTRUM WOLONTARIATU I  AKTYWNYCH NA RZECZ GMINY”,  którego 
celem jest pobudzanie społecznej aktywności beneficjentów pomocy społecznej.
Szczegółowe informacje na temat realizacji  programu zawarte są w opisie zadania pkt
10 praca socjalna.
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Sprawozdanie z realizacji zadań pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2009 roku.

Program  działania  w  okresie  zimowym  pod  nazwą  Zima  2009/2010  opracowany  i 
realizowany  we  współpracy  z  innymi  służbami  tj.  Straż  Miejska,  Policja,  Pogotowie 
Ratunkowe.  Program ma  na  celu  skoordynowanie  działań  zapobiegających  sytuacjom 
kryzysowym  w  okresie  niskich  temperatur  i  monitorowanie  miejsc  stwarzających 
szczególne zagrożenie dla ludzi tam przebywających. Zawiera też schemat działania w 
sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu osób nietrzeźwych w okresie mrozów. 

Projekt „Wigilia dla bezdomnych i osamotnionych” przygotowany i realizowany wspólnie ze 
Stowarzyszeniem „JA TEŻ POMAGAM” zrealizowany przy wsparciu finansowym Gminy 
Gostyń i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej koło Gostyń. Objęto programem około 40 
osób bezdomnych  i  osamotnionych  z  terenu Gminy Gostyń  i  innych  osób przybyłych.  
Tradycyjnie we wspólnej wigilii uczestniczyli przedstawiciele władz miasta,samorządowcy i  
proboszcz Parafii Św. Małgorzaty.
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Sprawozdanie z realizacji zadań pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2009 roku.

Cykliczny już projekt pokazujący prezentacje dorobku artystycznego uczestników Ś.D.S - 
”VII prezentacje - spójrz na mnie inaczej”.  Prezentacje dorobku Środowiskowego Domu 
Samopomocy  współrealizowany  i  współfinansowany  ze  Stowarzyszeniem  „Ja  też 
pomagam”  dla  około  150  osób  przy  dodatkowym  wsparciu  finansowym  Starostwa 
Powiatowego.

Opracowanie  i  realizacja  projektu  systemowego  do  Programu  Operacyjnego  Kapitał 
Ludzki.  Wystosowanie  wniosku  POKL  Priorytetu  VII  Promocja  integracji  społecznej,  
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i  
upowszechnianie aktywnej  integracji  przez ośrodki  pomocy społecznej  Tytuł  Daj sobie 
szansę – inwestuj w siebie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gostyniu  w roku 2009 uczestniczył  w 
procesie  wykorzystywania  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Kwota 
realizacji projektu w 2009 roku wynosiła 220 000 PLN.
Umowa ramowa Projektu systemowego „Daj sobie szansę – inwestuj w siebie” została 
zawarta w Poznaniu w dniu 24 czerwca 2009 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w 
Poznaniu, a Gminą Gostyń, w imieniu której działał – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gostyniu na okres od 2009 do 2013 roku.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zjawiska marginalizacji społecznej i zawodowej 
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Skierowany jest do dwudziestu ośmiu 
długotrwale pozostających bez pracy kobiet i mężczyzn (powyżej 12 mies) zamieszkałych 
na  terenie  miasta  i  gminy  Gostyń,  zarejestrowanych  i  niezarejestrowanych  w  PUP, 
posiadających wykształcenie podstawowe, zawodowe i średnie, korzystających z pomocy 
udzielanej  przez  MGOPS.  Działania  zawarte  w  projekcie  mają  przyczynić  się  do 
przygotowania tej grupy osób w sposób aktywny do uczestnictwa w życiu społecznym i 
zawodowym,  przy  wykorzystaniu  instrumentów  aktywnej  integracji  w  formie 
zorganizowanych działań.
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Sprawozdanie z realizacji zadań pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2009 roku.

Grupa  docelowa  została  wyłoniona  poprzez  przeprowadzoną  rekrutacje  przez 
pracowników  socjalnych  .  Spośród  60  rekrutowanych  kobiet  i  mężczyzn  do  projektu 
zostało zakwalifikowanych 28 osób.. 
Spotkanie  inauguracyjne  dla  uczestników  odbyło  się  29  czerwca  2009  r.  w  siedzibie 
Fundacji Absolwent.
Szkolenia odbywały w dwóch grupach szkoleniowych- każda liczyła po 14 osób.
W tym dniu rozpoczęły się również szkolenia z zakresu psychologii w wymiarze 50 godzin 
dla każdej grupy szkoleniowej. W następnym etapie zadania aktywnej integracji odbywały  
się szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze również 50 godzin dla każdej 
grupy  szkoleniowej.  Każdy  z uczestników  projektu  miał  możliwość  uczestniczenia  w 
indywidualnych spotkaniach z doradca zawodowym w wymiarze 2 godzin. Zakres szkoleń 
o w/w tematyce przeprowadziła firma „evolutio”Centrum Wspierania Rozwoju wyłoniona 
zgodnie z prawem zamówień publicznych.
Szkolenia z tego zakresu zostały zakończone 22 września 2009 r.
26 października 2009 r.  rozpoczęły się  szkolenia z  obszaru informatyki,  umożliwiające 
nabycie umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania zasobów internetowych.  
Kurs  komputerowy  I  stopnia  obejmował  50  godzin  lekcyjnych  dla  każdej  grupy 
szkoleniowej. Drugim etapem informatycznego bloku tematycznego był kurs komputerowy 
II stopnia w wymiarze 75 godzin lekcyjnych, który rozpoczął się 13 listopada 2009 r. Każdy 
etap  szkoleń  kończył  się  egzaminem  praktycznym  sprawdzającym  zakres  nabytych 
umiejętności przez uczestników.
Szkolenia były prowadzone dla dwóch grup jednocześnie. 
Przygotowanie  i  przeprowadzenie  szkoleń  komputerowych  I  i  II  stopnia  dla  osób 
bezrobotnych  w  ramach  realizacji  projektu  Daj  sobie  szansę  –  inwestuj  w  siebie 
współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego prowadziła firma ATC GRUPA Sp. z o. o. w Gostyniu.
Osoby biorące udział w projekcie mogły skorzystać z cateringu w dniu odbywania szkoleń 
(kawa, herbata, obiad) oraz zwiększonej formy pomocy finansowej przez cały okres jego 
trwania (ok 6 mies). Wszyscy otrzymali pełen komplet materiałów szkoleniowych.
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Sprawozdanie z realizacji zadań pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2009 roku.

Podczas  spotkania  podsumowującego  zadania 
aktywnej  integracji  uczestnicy  otrzymali  dyplomy 
ukończenia  cyklu  szkoleń  w  ramach  projektu 
systemowego,  materiały  promocyjne  -  kalendarz  na 
rok  2010  zaprojektowany  podczas  szkoleń 
komputerowych, płytę ze zdjęciami z uczestnictwa w 
projekcie  (okładka  zaprojektowana  przez 
uczestników),  długopis,  pendrivy  z  materiałami 
szkoleniowymi. 
Prowadzone działania przyczyniły  się  do osiągnięcia 
rezultatów  miękkich  dotyczących  podniesienia 
poczucia  własnej  wartości  uczestników,  wzrostu 
motywacji,  podniesienia  umiejętności 
osobowościowych związanych z gotowością do zmian, 
zdolnością  do  adaptacji  w  nowym  środowisku  i 
zmieniającym  się  otoczeniu  życiowym  oraz 
przełamania  poczucia  bezradności  i  przejścia  do 
postawy aktywnej.
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Sprawozdanie z realizacji zadań pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2009 roku.

Ponadto OPS współuczestniczył z PCPR w przygotowaniu paczek świątecznych dla dzieci 
z rodzin ubogich.

Kwalifikowanie osób do udzielania pomocy rzeczowej w formie produktów żywnościowych 
pochodzących  z  rezerw  unijnych  w  ramach  programu  pomocowego  PEAD.  Żywność 
wydawana jest  mieszkańcom z  lokalnego banku żywności  prowadzonego przez Polski 
Komitet Pomocy Społecznej.

Współpraca  ze  Stowarzyszeniem  „Ja  też  pomagam”  w  opracowywaniu  i  realizacji 
projektów  skierowanych  przede  wszystkim  dla  środowiska  osób  niepełnosprawnych  i 
seniorów a realizowanych wspólnie z OPS-em.

MG  OPS  opracował  projekt  dotyczący  tworzenia  w  zasobach  mieszkaniowych  gminy 
mieszkań chronionych – rotacyjnych dla osób bezdomnych z terenu gminy Gostyń. Projekt 
to  alternatywne  rozwiązywanie  problemów  bezdomności  u  osób  najczęściej 
uzależnionych. Projekt został przekazany do akceptacji Burmistrzowi Gostynia.

Działania w kierunku reaktywowania młodzieżowego centrum wolontariatu, które mogłoby 
działać  przy  MGOPS –  wystosowano  w tej  sprawie  list  do  młodzieży  i  dyrekcji  szkół 
ponadpodstawowych.

Uczestnictwo  w  projekcie  realizowanym  wspólnie  przez  Gminę  Gostyń  i  Fundację 
"Partnerzy dla  Samorządu".  W ramach projektu  pod nazwą  „Stawiamy na jakość” – 
polegającym  na  wypracowaniu  modelu  profesjonalnego  wsparcia  dla  samorządów 
lokalnych i III Sektora w wybranych regionach Gruzji w kontekście decentralizacji. Projekt 
pilotażowy - Samsche-Javachetii i Imeretia. Zgodnie z harmonogramem działań kierownik 
Ośrodka uczestniczył w roli eksperta w wyjeździe studyjnym do Gruzji (lipiec). Wynikiem 
wyjazdu ekspertów do Gruzji  było  opracowanie raportu  na temat  pomocy społecznej  i  
organizacji  pozarządowych w Gruzji.  W listopadzie grupa Gruzinów zapoznawała się z 
działaniami szeroko pojętej pomocy społecznej w Gostyniu, goszcząc w Ośrodku.
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Ad. 25. Współpraca z PUP w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o 
wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa 
zawodowego i o szkoleniach.

W ramach upowszechniania ofert pracy oraz innych informacji otrzymywanych z PUP na 
tablicach  ogłoszeń  ośrodka  wywieszane  są  aktualne  dane  przekazywane  z  PUP. 
Wywieszane informacje wzbudzają zainteresowanie klientów.

Ad. 19. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej:
● Samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności  

jeżeli  jej  dochód  jest  niższy  od  kryterium  dochodowego  osoby  samotnie 
gospodarującej tj. 477 zł,

● Osobie pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 
niepełnosprawności jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie są niższe od 
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 351 zł.

Wysokość  zasiłku  stałego  stanowi  różnicę  między  dochodem posiadanym  a kryterium 
ustawowym  lub  dochodem na osobę  w rodzinie.  W wyniku  zmiany ustawy  o  pomocy 
społecznej zasiłek stały od sierpnia 2009 roku jest zadaniem własnym gminy. Aktualnie 
jest to zadanie w pełni dofinansowywane z budżetu państwa.

Tabela pokazuje ilość osób i rodzin korzystających z zasiłków stałych.

Rodzaj świadczenia Liczba osób Liczba rodzin Kwota wypłaconych zas. 
w zł.

Zasiłek stały 47 47 150 199,19

W celu  obsługi  klientów korzystających  z  zasiłków stałych  wszczęto  i  zakończono  59 
postępowań  administracyjnych,  wydano  47  decyzji  przyznających  zasiłek  stały  i 
zmieniających prawo do zasiłku oraz 12 decyzji uchylających prawo do zasiłku stałego z  
powodu braku uprawnień.
                      

Ad. 20. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o 
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 25 ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia obowiązkowi 
ubezpieczenia  zdrowotnego  podlegają  osoby  pobierające  zasiłek  stały  z  pomocy 
społecznej.  Uprawnienia  do  opłacania  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  nabywają 
osoby,  za które nie opłacana jest składka z innego tytułu ze środków pochodzących z 
budżetu państwa. Od sierpnia 2009 roku świadczenie to jest zadaniem własnym aktualnie 
dofinansowanym z budżetu państwa.
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Tabela przedstawia koszty związane z opłacaniem składek.

Rodzaj świadczenia Liczba osób Koszt składek w zł.

Opłacanie składki na 
ubezpieczenie zdrowotne 39 12 292,00

Ad. 26. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

Specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  świadczone  w  miejscu  zamieszkania  osób  z 
zaburzeniami psychicznymi realizował Polski Komitet Pomocy Społecznej w Poznaniu – 
stowarzyszenie  charytatywne.  Realizator  usług  został  wyłoniony  w  drodze  przetargu  , 
umowa została zawarta na rok. 
Koszt  jednej  godziny  usług  specjalistycznych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi 
wynosił od stycznia do grudnia 18 zł.

Tabela przedstawia ilość przyznanych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
finansowanych ze środków Wojewody.

Forma pomocy Liczba osób objętych 
usługą

Liczba zrealizowanych 
godzin Ogólny koszt w zł

Specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 7 4529 81 522,00 zł

W  celu  przyznania  lub  wstrzymania  tych  usług  w  OPS  wszczęto  14  postępowań 
administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji ustalających ilość godzin i odpłatność 
za usługi specjalistyczne.

Ad. 27. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z 
klęską żywiołową lub ekologiczną.

Zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  524/09  Burmistrza  Gostynia  z  dnia  29  lipca  2009r  w 
sprawie :zasad i trybu udzielania pomocy pieniężnej osobom poszkodowanym w wyniku 
burzy i wichury na terenie gminy Gostyń w dniu 23 lipca 2009r. oraz z Zarządzeniem Nr 
581/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie :zasad i trybu udzielenia 
pomocy pieniężnej ze środków pochodzących z dotacji na zasiłki celowe dla rodzin i osób, 
które ucierpiały w wyniku burzy i wichury na terenie gminy Gostyń w dniu 23 lipca 2009r. 
Kierownik MGOPS wydał 109 decyzji przyznających pomoc na kwotę ogólną 296.300 zł.

Ad.  28.  Prowadzenie  i  rozwój  infrastruktury  środowiskowych  domów samopomocy  dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi,

Innym  ośrodkiem  wsparcia  działającym  na  terenie  Gostynia  przeznaczonym  dla  osób 
niepełnosprawnych intelektualnie jest środowiskowy dom samopomocy . Ośrodek Pomocy 
Społecznej w celu ustalenia odpłatności za pobyt dla nowo przyjmowanych uczestników 
Środowiskowego  Domu  Samopomocy  wszczął  37  postępowań  administracyjne 
zakończone wydaniem 37 decyzji pobytowych.
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Tabela przedstawia średnie wykorzystanie miejsc w placówce.

Liczba miejsc Liczba uczestników
na dzień 31.12.2009 r.

Liczba osób nowo 
przyjętych

Średnie wykorzystanie
 miejsc w roku

28 28 8 100 %

Koszt utrzymania uczestnika zajęć w 2009 roku – 1.378,91 zł.
Na 31 osób skierowanych  w ciągu roku do Środowiskowego Domu Samopomocy dla 
niepełnosprawnych intelektualnie koszty pobytu pokrywało 28 z nich, natomiast 3 osoby 
nie  ponosiły  tych  kosztów  ze  względu  na  niskie  dochody  osiągane  w  ich  rodzinach. 
Wpływy  osiągane  z  odpłatności  za  pobyt  są  odprowadzane  na  rachunek  gminy  a 
następnie  przekazywane  są  do  budżetu  państwa  ponieważ  prowadzenie  domu  jest 
zadaniem zleconym gminie.  Łączna suma odpłatności  podopiecznych Środowiskowego 
Domu Samopomocy w 2009 r. to kwota 17.987,20 zł i jest ona wyższa od kwoty wpłat za 
2008 r. o 3.635,50zł.

Wydarzenia i imprezy organizowane w ramach działalności ŚDS:

1. Towarzyski Turniej Warcabowy pomiędzy ŚDS a WTZ Piaski
2. Lekcja Przyrody z cyklu „Cztery pory roku w lesie” 
3. Walentynki: inscenizacja pt.”Współczesna Świtezianka”
4. Wizyta w schronisku dla zwierząt
5. Wybory samorządu ŚDS
6. Wewnątrz Ośrodkowy Turniej „Darata”
7. Dzień Kobiet – prezentacja inscenizacji „Myśliweczek i dzieweczka”

8. Wewnątrz Ośrodkowy Turniej w kości
9. Spotkanie z przewodnikami oraz psami policyjnymi – Ozi i Killer – KPP w Gostyniu 
10.Pokaz Sztuk Walki – Waldemar Szwedek – TKKF „Tęcza” Gostyń
11.Podchody pod hasłem „Szukamy pierwszych oznak Wiosny”
12.Śniadanie Wielkanocne
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13.Wystawa  prac  plastycznych  uczestników  ŚDS  pod  hasłem  „Zwykła  Wystawa 
Niezwykłych Ludzi” - Ratusz Gostyń

14.Biblioteka Publiczna w Gostyniu – ciąg dalszy wystawy
15.Wizyta p. Anny Bystrzyckiej – Agencja Ochrony w Rawiczu, zapoznanie się z pracą 

w ochronie
16.Dzień Rodzica – montaż słowno-muzyczny, prezentacja inscenizacji „Czy to dawno 

czy to teraz ?”
17.Drzwi otwarte – prezentacja w/w inscenizacji i piosenek, wizyta uczniów ze Szkoły 

Specjalnej w Brzeziu, Klasy Integracyjnej z Gimnazjum Nr 2
18.Biwak w Boszkowie – współpraca ze Stowarzyszeniem „Ja Też Pomagam”

19.Konkurs na najładniejszą kanapkę
20.Wyjazd  Integracyjny  –  Strzelnica  Wojskowa  w  Rawiczu  –  współpraca  ze 

Stowarzyszeniem „Nie Sami”
21.Spotkanie ze złotym medalistą Paraolimpiad p. Mieczysławem Sobczakiem
22. Impreza Integracyjna dla podopiecznych ŚDS i rodziców w Klonach
23.Wewnątrz Ośrodkowy Turniej w Kręgle
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24.Wyjazd do Muzeum Dinozaurów w Rogowie  –  współpraca ze Stowarzyszeniem 
„Nie Sami” 

25.  Wyjazd do Gniezna – zwiedzanie Katedry i Muzeum Miniatur w Pobiedziskach
26.Piknik Wędkarski w Brzeźnicy – finansowany z budżetu UM
27.VIII Prezentacje dorobku artystycznego ŚDS
28.  Wioska Indiańska – wyjazd do Józefowa – współpraca z „Nie Sami”
29.Dzień Chłopaka – prezentacja inscenizacji pt.”Ali Baba”
30. I Edycja Konkursu pt.”Jaka to melodia ?”
31.Grzybobranie – wyjazd do lasu
32.Nauka pływania – wyjścia na Pływalnię
33.Koncert pt.”Jacek i Placek” 
34.Spotkanie z Historią - Bractwo rycerskie w ŚDS
35.Wewnątrz  Ośrodkowy  Konkurs  Recytatorski  –  eliminacje  do  do  Konkursu  im. 

Kaspra Miaskowskiego
36.Andrzejki – współpraca ze Stowarzyszeniem „Ja Też Pomagam”
37.BHP na wesoło – pokaz i spotkanie z pracownikami PIP
38.Spotkanie Wigilijne

W trakcie roku przez inne instytucje organizowane były imprezy , w których uczestnicy 
domu brali udział:

1. Walentynkowy Konkurs Teatralny pt.”Miłość nie jedno ma imię”
2. „Miłość słowem i tańcem malowana” - GOK – Grupa Teatralna „Kęs”, Szkoła Tańca 

„Desperado”
3. Przedstawienie „Dyzio dba o bezpieczeństwo” - GOK Hutnik
4. Zabawa walentynkowa – ŚDS Leszno
5. Przedstawienie „Dwanaście miesięcy” - GOK Hutnik
6. Piracka zabawa karnawałowa – ŚDS Kościan
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7. „Taniec bez granic” - GOK Hutnik – montaż słowno-muzyczny
8. Pokaz Ratownictwa Wodnego oraz pierwszej pomocy przedmedycznej – Pływalnia 

„Na Fali”
9. Turniej ping – ponga – ŚDS Leszno
10.Wystawa Plakatu Leszka Jankowskiego – GOK Hutnik
11.Wystawa pt.”Zarys Historii Poczty Polskiej” na znaczkach pocztowych ze zbiorów 

Bronisława Jasickiego – Muzeum w Gostyniu
12.Wystawa Wielkanocna – DPS – Chumiętki
13.X-lecie WTZ Rydzyna połączone z przeglądem piosenki „Największe polskie 

przeboje”
14.Zawody sportowe – Turniej Wiosenny z cyklu „Aktywni przez cały rok” - DPS 

Rogowo
15. I Piknik Integracyjny oraz zawody sportowe – Leszno
16. III Spartakiada sportowo – rekreacyjna – ŚDS Góra
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17. ”Majówka” - impreza rekreacyjno - sportowa – ŚDS Chwałkowo 
18.Festiwal Sztuki Współczesnej „Forma 2009” - Rawicz
19.Spartakiada Sportów Obronnych – Borek, organizator Zarząd Powiatowy LOK
20.Zawody sportowe pt.”Lato na sportowo” - DPS Rogowo
21.X Jubileuszowa Ponad Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych 
22.Warsztaty Teatralne Odolanów 2009 

23.Turniej Piłki Siatkowej – ŚDS Krzywiń
24.Wyjazd integracyjny na Strzelnicę Wojskową do Rawicza
25.Piknik Integracyjny – Kotusz 2009 – ŚDS Kościan
26. „Sport w lesie i parku” - impreza sportowa – DPS Rogowo
27.Przegląd Artystyczny – Kościan
28.V Ogólnopolska Halowa Spartakiada dla Osób Niepełnosprawnych – SZEWA
29.Jesienny Przegląd Teatrów – Rawicz 2009 
30.Konkurs Plastyczny pt.”Poznaj mój świat” - ŚDS Leszno
31. IX Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „ Jesteśmy wśród was”
32.Zabawa andrzejkowa – ŚDS Krzywiń
33.Zabawa andrzejkowa – ŚDS Góra
34. IX Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego
35.Konkurs plastyczny „Inny jest świat” WTZ Kościan

Wspólnie ze Stowarzyszeniem „JA TEŻ POMAGAM” zrealizowano:

1. Konkurs Fotograficzny pt. „Naszymi oczyma”
2. Konkurs Plastyczny 
3. VIII Prezentacje dorobku ŚDS
4. Zabawa andrzejkowa
5. Spotkanie Wigilijne
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Działania w kierunku poprawy doposażenia ŚDS:

W  związku  z  otrzymaniem  dodatkowych  środków  inwestycyjnych  z  Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego wykonany został remont dachu, zamontowany został podjazd do 
samochodu  służbowego  oraz  doposażono  pracownię  muzykoterapii  w  nowy  sprzęt 
elektroniczny typu keyboard.

Ad.  29.  Realizacja  zadań  wynikających  z  rządowych  programów  pomocy  społecznej, 
mających  na  celu  ochronę  poziomu  życia  osób  i  grup  społecznych  oraz  rozwój 
specjalistycznego wsparcia, środki na realizację tych zadań zapewnia budżet państwa.

MGOPS jest realizatorem programu rządowego
„POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

W dniu 15 grudnia 2008 roku MG OPS przygotował wniosek, który Burmistrz Gostynia 
skierował do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie w kwocie 900.000 zł., zadania 
własnego w zakresie realizacji rządowego programu realizowanego w 2009 roku. 
Na  dzień  składania  wniosku  ogółem  potrzeby  gminy  dotyczące  realizacji  programu 
wynosiły 1.500.000  zł  w  tym  minimalna  wysokość  środków  własnych  gminy 
przeznaczonych na program nie mogła stanowić mniej niż 40 % ogółu potrzeb co stanowi  
600.000 zł. 
W dniu 12 stycznia 2009 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Gostyń i  
Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji programu rządowego, w którym Wojewoda 
ustalił kwotę dotacji przyznanej gminie w wysokości 676.700 zł.
W dniu  4  marca  2009  roku  został  podpisany Aneks  nr  1/43/2009  do  wcześniejszego 
porozumienia,  w  którym  Wojewoda  ustalił  wysokość  dotacji  przyznanej  gminie  w 
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wysokości 703.800 zł .
W dniu 23 października 2009 roku podpisano Aneks nr 3/43/2009 do porozumienia, w 
którym  Wojewoda  Wielkopolski  ustalił  kwotę  dotacji  przyznanej  gminie  w  wysokości 
900.000 zł. 
Ostatecznie  na  realizację  programu  „Pomoc  państwa  w  zakresie  dożywiania” 
wydatkowano 1.496.422,22 zł

W 2009 roku żywiono 365 dzieci :
● szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Gostyń, 
● Zespołu Szkół Specjalnych na Brzeziu,
● żłobka, przedszkoli publicznych i niepublicznych,

Do  szkół  wiejskich,  w  których  nie  ma  stołówek  obiady  były  dowożone  przez  firmę 
wyłonioną zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  Ponadto w uzasadnionych 
przypadkach  spowodowanych  np.  pracą  zawodową,  chorobą  itp.  udzielano pomocy w 
formie zasiłków rodzicom, których dzieci uczęszczały do żłobka i przedszkoli pokrywając 
koszty opłaty stałej.
W  grudniu  2009  r.  przygotowano  Spotkanie  Mikołajkowe  –  wydano  182  paczki 
żywnościowe  (słodycze  i  owoce)  o  wartości  150  zł  każda  dla  dzieci  korzystających  z 
wyżywienia w szkołach.

W 2009 roku w ramach świadczeń pomocy społecznej wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej  przyjęto  7  974  wniosków o  różne  rodzaje  świadczeń.  Pracownicy  socjalni 
wszczęli  tyleż  samo  postępowań  administracyjnych  zakończonych  wydaniem  decyzji 
według rodzajów wymienionych w tabeli:
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Ilość osób Ilość 
świadczeń

Wydane 
decyzje 

przyznające i 
zmieniające

Decyzje 
odmowne, 

wstrzymując
e, uchylające

Ogółem ilość wydanych 
decyzji

Zasiłki stałe 47 452 47 12 59

Zasiłki 
okresowe 421 2 994 1 239 36 1 275

Zasiłki celowe 980 5 079 6 043 96 6 139

Obiady - 384 46 567 420 0 420

Domy Pomocy 
Społecznej 16 148 29 4 3

Świadczenia 
nienależnie 

pobrane
12 0 0 0 12

Usługi 
specjalistyczn

e  dla 
zaburzonych 
psychicznie

7 4 529 12 2 14

Usługi 
specjalistyczn

e
9 2 891 11 1 12

Usługi 
opiekuńcze 64 35 762 96 13 109

Dom 
Dziennego 

Pobytu
58 0 62 12 74

Środowiskowy 
Dom 

Samopomocy 
31 0 37 0 37

Zasiłek 
celowy- 
wichura

0 230 231 17 248

Ogólnie  wydano  8468 w  sprawach  dotyczących  wyłącznie  korzystania  ze  świadczeń 
pomocy społecznej. 

Ad. 30.  P  rzyznawanie i  wypłacanie zasiłków celowych,  a także udzielanie schronienia,   
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom.

Nie udzielano takiej formy pomocy w 2009 roku.

Ad. 32. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.

W 2009 roku  w sprawie  dodatku mieszkaniowego  złożono 731 wniosków,  z  tego 678 
wniosków rozpatrzono pozytywnie wydając decyzję przyznającą dodatek dla 455 rodzin.
W 53  przypadkach postępowanie  zakończono  wydaniem decyzji  odmownej  z  powodu 
nadwyżki dochodów, nadmetrażu, niskich wydatków mieszkaniowych.
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Tabela porównuje średnią wysokość dodatku mieszkaniowego wypłaconego w latach 2008 / 2009
Rodzaj 
świadczenia

Liczba rodzin 
pobierających

2008r.      2009 r.

Kwota wypłaconych 
dodatków w zł.

2008 r.            2009 r.

Średnia wysokość dodatku

2008 r.            2009 r.

Dodatek 
mieszkaniowy 475 455 638619 618251 140,00 zł 143,00 zł

Kwota przyznanych w 2009 roku dodatków mieszkaniowych z podziałem na:
● zasoby gminne  123 249 zł
● zasoby spółdzielcze  176 593 zł
● wspólnoty mieszkaniowe  77 478 zł
● prywatne  10 956 zł
● inne  229 975 zł

Tabela przedstawia porównanie wydatków dotyczących dodatków mieszkaniowych w okresie 
minionych 5 lat

Rok 2005 2006 2007 2008 2009

Budżet wykonany w zł 1.038.288 1.050.354 872 849 638.619 618.251

Liczba rodzin 810 754 616 475 455

Z  analizy  danych  zawartych  w  tabelach  wynika,  że  wydatki  na  pokrycie  dodatków 
mieszkaniowych zmniejszają się, natomiast liczba rodzin w porównaniu do 2007r. spadła o 
22% (tj. o 161 rodzin). 

Tabela przedstawia ilość wszczętych postępowań administracyjnych w sprawie dodatków 
mieszkaniowych i ilość wydanych decyzji w 2007-2009 roku

Rodzaj decyzji
Liczba 

wydanych 
decyzji w 2007r. 

Liczba wydanych 
decyzji w 2008r. 

Liczba wydanych 
decyzji w 2009r. 

Decyzje przyznające 941 699 678

Decyzje odmowne 87 67 53

Decyzje wstrzymujące wypłatę, 
uchylające, zmieniające 49 37 39

Decyzje o zwrot nienależnie 
pobranych dodatków mieszkaniowych 2 1 0

Ogółem wydanych decyzji 
administracyjnych 1 079 804 770
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Ad. 33. Ustalanie uprawnień i wypłacanie świadczeń rodzinnych wraz z przysługującymi 
dodatkami.

Tabela przedstawia liczbę wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz liczbę rodzin 
objętych świadczeniami rodzinnymi wypłacanymi przez MGOPS w Gostyniu w latach 2006 – 2009

Rok  2006  2007 2008 2009

Liczba przyjętych wniosków: w sprawie zasiłków rodzinnych wraz 
z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczenia 
pielęgnacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 
dziecka:

3 138 2 745 2 665 2 927

Ogólna liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych: 2 294 2 109 1 842 1 835

W 2009r. przyjęto o 262 więcej wnioski niż w 2008r. Liczba rodzin objętych świadczeniami 
rodzinnymi zmniejszyła się w stosunku do 2008r. o 7. 
Natomiast  w  związku  z  migracją  zagraniczną członków rodzin  osób pobierających  lub 
ubiegających się o świadczenia rodzinne OPS kieruje w ramach koordynacji  systemów 
zabezpieczenia  społecznego,  o  której  mowa  w  art.  23  Ustawy  o  świadczeniach 
rodzinnych,  sprawy do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Poznaniu. Liczba 
spraw skierowanych w 2009roku wyniosła 4.

Tabela przedstawia liczbę wydanych decyzji w latach 2006 – 2009

Rodzaj decyzji Liczba wydanych 
decyzji w 2006r. 

Liczba wydanych 
decyzji w 2007r.

Liczba wydanych 
decyzji w 2008r.

Liczba 
wydanych 

decyzji w 2009r.

Decyzje przyznające 3 451 2 513 2 299 4189

Decyzje 
wstrzymujące, 
uchylające, wygasłe

114 154 200 168

Decyzje odmowne 158 124 172 183

Decyzje o zwrot 
nienależnie 
pobranych świadczeń

25 61 63 39

RAZEM 3 748 2 852 2 734 4 579

W 2009r. odnotowano wzrost liczby decyzji przyznających świadczenia rodzinne, wydano 
ich o 1890 więcej aniżeli w 2008r. 
Znacząco  spadła  natomiast  liczba  decyzji  dotyczących  zwrotu  świadczeń  nienależnie 
pobranych.  Najczęściej  występującym powodem występowania o zwrot  świadczeń było 
nie zgłaszanie przez osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych w trakcie ich pobierania 
istotnych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń,  takich jak:  zmiany w liczbie 
członków rodziny, uzyskanie dochodu.
Wzrost  liczby  wydanych  decyzji  ustalających  prawo  do  świadczeń  rodzinnych  nie  jest 
związany ze wzrostem liczby rodzin korzystających ze świadczeń, natomiast jest wynikiem 
zmian  wprowadzonymi  artykułem  2  Ustawy  z  dnia  17.10.2008r.  o  zmianie  ustawy  o 
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świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1456). Na podstawie wprowadzonych  
zmian okres zasiłkowy, na który ustalane jest prawo do świadczeń uległ przedłużeniu, co 
wiązało  się  z  koniecznością  zmiany  wydanych  decyzji,  polegającej  na  przedłużeniu 
wszystkim świadczeniobiorcom prawa do świadczeń do dnia 31.10.2009r. 

Tabela przedstawia kwotę świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach 2006 – 2009

Rodzaj świadczenia 
Kwota za 

2006r./zł
Kwota za 
2007/zł

Kwota za 
2008/zł

Kwota za 
2009/zł

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 4 188 802,00 4 689 678,00 4 128 880,00 3 833 734,00

Świadczenia pielęgnacyjne 236 511,00 221 676,00 220 318,00 221 256,00

Zasiłki pielęgnacyjne 752 805,00 801 414,00 856 188,00 899 181,00

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
dziecka 308 000,00 265 000,00 370 000,00 328 000,00

RAZEM 5 486 118,00 5 977 768,00 5 575 386,00 5 282 171,00

Z analizy danych wynika, iż kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych w 2009r. spadła o 
kwotę 293 215 zł.

Tabela przedstawia odzyskane świadczenia nienależnie pobrane w latach 2006 – 2009

Rodzaj świadczenia nienależnie pobranego
Kwota 

odzyskana w 
2006r. /zł

Kwota 
odzyskana w 

2007r. /zł

Kwota 
odzyskana 
w 2008r. /zł

Kwota 
odzyskana 
w 2009r. /zł

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 6 313,00 17 621,00 22 457,00 16 570,00

W 2009r. kwota odzyskanych świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w stosunku do 
2008r. zmniejszyła się o kwotę 5 887 zł. 
 
 
Ad. 35. Ustalanie uprawnień i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych.

W 2009 roku w sprawie  świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostało  złożonych 112 
wniosków.  W  124  przypadkach  wydano  decyzje  przyznające  świadczenia.  W  jednym 
przypadku wydano decyzje o zwrot świadczeń nienależnie pobranych z powodu pobytu  
dziecka w instytucji zapewniającej całodobową opiekę.

Liczba przyjętych wniosków oraz wydanych decyzji w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego w 2008 i 2009 r.

Rok 2008 Rok 2009

Liczba przyjętych wniosków 90 112

Liczba wydanych decyzji, w tym: 88 141

- przyznających 85 124

- wstrzymujących, uchylających, wygasłych 1 11

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gostyniu

46



Sprawozdanie z realizacji zadań pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2009 roku.

- odmownych 2 5

- o zwrot nienależnie pobranych świadczeń 0 1

 
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2008 i 2009 r.

Kwota za 2008r./zł Kwota za 2009r./zł

świadczenia z funduszu alimentacyjnego 91060 460 010

W 2009r.  za pośrednictwem komornika otrzymano kwotę 67 436,53 zł  zwróconą przez 
dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z 
czego  20  %  stanowi  dochód  własny  gminy wierzyciela,  20  %  dochód  własny  gminy 
dłużnika,  60% wraz z odsetkami ustawowymi stanowi dochód budżetu państwa. Z tytułu 
zwróconych przez dłużników alimentacyjnych  świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 
dochód gminy Gostyń została przekazana kwota 22 655 zł. 

Ponadto za pośrednictwem komornika w 2009r.  otrzymano kwotę  22 862,11zł,  tytułem 
zwróconej  przez  dłużników  alimentacyjnych  zaliczki  alimentacyjnej  (łącznie  z  kwotą 
powiększenia  o  5%  zgodnie  z  art.  12  ust.  1  Ustawy  z  dnia  22  kwietnia  2005  r.  o  
postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych  oraz zaliczce alimentacyjnej),  z  czego 
50% stanowi dochód własny gminy, a pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu 
państwa. Zaliczka alimentacyjna była wypłacana przez Ośrodek w okresie od 01wrzesnia 
2006r.  do 30 września 2008r. na podstawie Ustawy o postępowaniu wobec dłużników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 2005 Nr 86, poz. 732 ze zm.). 

W  ramach  prowadzonego  w  2009r.  postępowania  wobec  dłużników  alimentacyjnych 
podjęte zostały następujące działania:

Liczba podjętych działań

Przekazanie komornikowi sądowemu informacji 
mających wpływ na egzekucję zasądzonych 
świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z 
wywiadu alimentacyjnego

49

Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do 
zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy 
jako bezrobotny albo poszukujący pracy

7

Poinformowanie urzędu pracy o potrzebie aktywizacji 
zawodowej dłużnika alimentacyjnego 29

Złożenie wniosku do prokuratury o ściganie za 
przestępstwo określone w art. 209 par. 1 Kodeksu 
Karnego

33

Skierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie 
prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego 33
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W 2009r. w przypadku gdy dłużnik uniemożliwił 
● przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, 
● odmówił złożenia oświadczenia majątkowego, 
● odmówił zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny, albo 

jako poszukujący pracy, 
● odmówił  bez  uzasadnionej  przyczyny,  w  rozumieniu  przepisów  o  promocji 

zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy,  podjęcia  propozycji  odpowiedniego 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

● odmówił  wykonywania  prac społecznie użytecznych,  prac interwencyjnych,  robót 
publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu 
lub przygotowaniu zawodowym dorosłych 

● wystosowano  33 wnioski do prokuratury o  ściganie za przestępstwo określone w 
art.  209  par.  1  Kodeksu  karnego oraz  do  starosty  o  zatrzymanie  prawo  jazdy 
dłużnikom alimentacyjnym.

W  2009r.  wydano  84  decyzje  administracyjnych  w  sprawie  zwrotu  przez  dłużników 
alimentacyjnych należności  z tytułu  otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego.
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IV. PODSUMOWANIE

Według GUS w Kościanie na podstawie danych z 2002 roku (spis powszechny) na terenie 
Miasta i Gminy Gostyń zamieszkuje 8240 rodzin. 

Tabela przedstawia ilość rodzin, które korzystały z pomocy ośrodka z różnych tytułów. 

Tytuł 
świadczeń

Ilość 
korzystaj
ących ze 
wsparcia 
2006 r.

 Korzysta
jący w 

stosunku 
do ogółu 

rodzin
%

Ilość 
korzystaj
ących ze 
wsparcia 

2007 r.

Korzystaj
ący w 

stosunku 
do ogółu 

rodzin
%

Ilość 
korzystaj
ących ze 
wsparcia 
2008 r.

Korzystaj
ący w 

stosunku 
do ogółu 

rodzin
%

Ilość 
korzystaj
ących ze 
wsparcia 

2009 r.

Korzystaj
ący w 

stosunku 
do ogółu 

rodzin
%

Pomoc 
społeczna:
zasiłki,usługi,o
środki 
wsparcia

1303 
rodziny 15,8 % 1203 

rodziny 14,6 % 1027
rodzin 12,46 % 1088 

rodzin 13,20%

Dodatki 
mieszkaniowe

754 
rodziny 9,2 % 616 

rodzin 7,5 % 475 
rodzin 5,76 % 455 

rodzin 5,52%

Świadczenia 
rodzinne, 
zaliczka 
alimentacyjna

2.294 
rodziny 27,8 % 2.109 

rodzin 25,6 % 1 842 
rodziny 22,35 % 1959 

rodzin 23,77%

Analizując dane zawarte w tabeli widoczny jest nieznaczny bo 0,7% wzrost liczby rodzin 
korzystających  z  różnych  form  świadczeń  szeroko  rozumianej  pomocy  społecznej  w 
stosunku  do  roku  2008  oraz  wzrost  o  1,4% wzrost  świadczeń  rodzinnych  i  funduszu 
alimentacyjnego. 
Dane te również przedstawione są na poniższym wykresie słupkowym:
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Najczęściej występujące przyczyny korzystania z pomocy społecznej :
L.p. Najważniejsze przyczyny 

korzystania z pomocy 
społecznej

Rodziny 
2005 rok

Rodziny 
2006 rok

Rodziny 
2007 rok

Rodziny 
2008 rok

Rodziny
2009 rok

1. Ubóstwo 953 1020 904 539 599

2. Bezrobocie 913 943 857 684 657

3. Długotrwała lub ciężka 
choroba 333 348 405 429 392

4. Niepełnosprawność 259 292 350 321 305

Kolejny wykres słupkowy obrazuje zachodzące zmiany na przestrzeni minionych lat:

Analizując dane przedstawione na wykresie można odczytać, że w okresie ostatniego roku 
wzrosła liczba rodzin (o 60) dotkniętych ubóstwem. Natomiast w mniejszym stopniu spadła 
liczba  rodzin,  których  członkowie  dotknięci  są  bezrobociem,  długotrwałą  chorobą  i 
niepełnosprawnością.
Analizując w pięcioletniej skali najbardziej widoczne przyczyny zagrożenia wykluczeniem 
społecznym przedstawione na wykresie można zaobserwować zachodzące zmiany tzn.:

● wzrasta liczba rodzin , które zwracają się o objęcie pomocą społeczną ze względu 
na chorych lub niepełnosprawnych członków rodzin;

● sukcesywnie maleje liczba rodzin ubogich i bezrobotnych .
Analiza  wydatków  na  pomoc  społeczną  w  2009  roku  w  rożnych  formach  wsparcia 
wskazuje,  że  na  pomoc  usługową  lub  instytucjonalną  związaną  z  chorobą  i 
niepełnosprawnością wydatkowano około 9% środków to jest o 16% mniej niż w 2008 
roku.  Najbardziej  ustabilizowały  się  wydatki  związane z  kosztami  pobytu  mieszkańców 
gminy w domach pomocy społecznej ponieważ mniej osób jest tam kierowanych. 

Działania pomocowe skierowane do mieszkańców to przede wszystkim : 
● pomoc  usługowa  (usługi  opiekuńcze  świadczone  w  miejscu  zamieszkania; 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi i innymi 
schorzeniami świadczone w miejscu zamieszkania) dla osób i rodzin dotkniętych 
długotrwałą lub ciężka chorobą;

● pomoc instytucjonalna  (kierowanie  do  Środowiskowego Domu Samopomocy dla 
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osób  z  zaburzeniami  psychicznymi;  do  Domu  Dziennego  Pobytu;  do  domów 
pomocy społecznej. 

● pomoc  materialna  (zasiłki  okresowe;  celowe;  świadczenia  rodzinne;  dodatki 
mieszkaniowe) oraz pomoc rzeczowa (obiady dla dzieci w szkołach; przedszkolach; 
żłobku; żywność z Banku Żywności; sprzęt i odzież ze Stacji Socjalnej) dla rodzin i  
osób dotkniętych ubóstwem i bezrobociem ;

● poradnictwo  (psycholog,  prawnik,  terapeuta  uzależnień-  w  Punkcie  Wsparcia)  i  
specjalistyczne  usługi  świadczone  w  miejscu  zamieszkania  (pedagog  rodzinny; 
rehabilitant) oraz praca socjalna świadczona przez zespoły specjalistów w ramach 
zespołów interdyscyplinarnych  dla  rodzin  dotkniętych  bezradnością  w  sprawach 
opiekuńczo wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza 
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

● aktywna integracja osób bezrobotnych w ramach realizacji projektu systemowego 
finansowanego ze środków unijnych jako zupełnie nowa forma wsparcia.

Realizując swoje zadania merytoryczni pracownicy ośrodka w 2009 roku wszczęli 13 922 
postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji  czyli  o 1948 więcej niż w 
2008 roku.

Tabela poniżej przedstawia liczbę wydanych decyzji administracyjnych

Tytuł świadczeń
Ilość decyzji 

administracyjnych
w 2007 roku

Ilość decyzji 
administracyjnych 

w 2008 roku

Ilość decyzji 
administracyjnych 

w 2009 roku

Pomoc społeczna:
zasiłki,usługi,ośrodki wsparcia 8119 8220 8432

Dodatki mieszkaniowe 1079 804 770

Świadczenia rodzinne 2852 2734 4579

zaliczka alimentacyjna
fundusz alimentacyjny

128
-

128
88

-
141

Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej można podzielić na następujące grupy.
Zagrożone ubóstwem z powodów:

● zdrowotnych  (długotrwała  choroba,  niepełnosprawność  umysłowa  lub  fizyczna, 
choroby psychiczne, alkoholizm i inne uzależnienia)

● rodzinnych (bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, wielodzietność, 
niepełność rodziny, samotność, niezaradność życiowa).

Zagrożone wykluczeniem społecznym, które jest powiązane z występowaniem ubóstwa. 
Osoby ubogie nie muszą być  jednak wykluczone.  Najbardziej  podatne na wykluczenie 
społeczne są:

● dzieci  i  młodzież  ze  środowisk  zaniedbanych,  rodzin  niepełnych,  rodzin 
patologicznych

● osoby o niskich kwalifikacjach, bezrobotne, żyjące w bardzo trudnych warunkach 
mieszkaniowych

● niepełnosprawni, chorzy psychicznie.

Analizując przyczyny  zagrożenia  wykluczeniem społecznym należy odnieść się  przede 
wszystkim do rodziny. Rodzina wyposaża człowieka w podstawowy „kapitał na życie” lub 
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stanowi przeszkodę w osiąganiu życiowych sukcesów. 
Zachodzące  zmiany  na  rynku  pracy,  długotrwałe  choroby  (zaburzenia  psychiczne, 
depresje),  starzenie  się  społeczeństwa,  kryzys  rodziny,  patologie  to  występujące 
zagrożenia.

Szansą do rozwiązywania problemów społecznych jest możliwość aplikowania o fundusze 
unijne,  aktywizacja  społeczna  i  zawodowa  beneficjentów  ostatecznych,  system 
specjalistycznych szkoleń finansowanych ze środków unijnych dla szeroko rozumianych 
kadr pomocy społecznej. 

Opracowanie: 

Teresa Klonowska
przy współpracy pracowników MGOPS Gostyń
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