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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 t.j.)
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, zgodnie z art. 16 a, oceny w zakresie pomocy spolecznej.
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.
16a. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego.
17. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również
w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
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 finansowanych ze środków publicznych.

Do zadań własnych gminy należy:
21. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.
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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.
32. Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 r. nr 71 poz.734
z późniejszymi zmianami):
33. 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.)
34. 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 ze zm.)
35. Ustalanie uprawnień i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowanie
działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Zadania wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie (Dz. U. 2005r. Nr 180 poz.1493 ze zm.)
36. Zespół Interdyscyplinarny
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II. OGÓLNE ZASADY I KRYTERIA PRZYZNAWANIA:
ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ, DODATKÓW
MIESZKANIOWYCH, ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH,
ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIENTACYJNEGO ORAZ
POSTĘPOWANIA WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH
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
2007 roku

Liczba
rodzin w
2008 roku

Liczba
rodzin w
2009 roku

Liczba
rodzin w
2010 roku

Liczba
rodzin w
2011 roku

Ubóstwa

904

539

599

544

482

Sieroctwa

1

0

0

0

0

Bezdomności

31

31

48

26

25

Bezrobocia

857

684

657

676

623

Niepełnosprawności

350

321

305

314

302

Długotrwałej lub ciężkiej choroby

405

429

392

371

370

Przemocy w rodzinie

5

3

0

5

9

Potrzeby ochrony macierzyństwa
lub wielodzietności

5

143

131

117

99

Bezradności w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych i
prowadzeniu gospodarstwa
domowego

252

160

135

153

132

w tym rodziny: niepełne

141

145

128

143

124

wielodzietne

116

21

7

9

4

Alkoholizm

75

72

79

87

90

Narkomania

3

3

1

1

1

Trudności w przystosowaniu do
życia po opuszczeniu zakładu
karnego

3

5

8

6

9

Zdarzenia losowego

3

1

119

6

1

Sytuacji kryzysowej

0

-

0

3

0

0/0/0

362 / 0 / 0

0/0/0

0/0/0

0/0/2

Program Susza / Powódź /
Przymrozki

Źródło: Sprawozdania MPiPS z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach
w latach 2007-2011

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 sumy kwot kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”, przy jednoczesnym
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wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych w tabeli okoliczności,. tj. jednego z
powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających
udzielenie pomocy.
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 2011 r. obowiązują zwiększone progi dochodowe:
•
•

125% najniższej emerytury - tj. 910,23 zł (w gospodarstwie wieloosobowym)
175% najniższej emerytury - tj. 1274,32 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;
•
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. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.
4. Świadczenia opiekuńcze:
•
zasiłek pielęgnacyjny;
•
świadczenie pielęgnacyjne.
•

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:
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•
•
•

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;

Zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – obowiązki
organu właściwego oraz obowiązki komornika sądowego
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.
Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu wszelkie informacje istotne
dla skuteczności egzekucji, w szczególności informacje uzyskane podczas
przeprowadzania wywiadu 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 dłużnika:
•
zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo
jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako
bezrobotny;
•
informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej
dłużnika alimentacyjnego.
Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego,
odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, lub będzie się uchylał od zarejestrowania się
w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy, odmówi bez
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uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac
na zasadach robót publicznych albo odmówi 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 2011 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 „ Daj sobie szansę –
inwestuj w siebie” w ramach POKL i zawarcie umowy ramowej na lata 2009 - 2013.
Zgodnie z określonymi w strategii celami realizowano w 2011 roku działania i programy:
1. Cel strategiczny - BEZPIECZNA SOCJALNIE RODZINA
•
•
•

wypracowano lokalny standard usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
świadczony przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym
realizowano program rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
systemowy dofinansowany ze środków unijnych pod nazwą „Daj sobie szansę –
inwestuj w siebie” opisany w dalszej części sprawozdania.

2. Cel

strategiczny - SPRAWNY SYSTEM POMOCY W ZASPOKAJANIU
PODSTAWOWYCH POTRZEB OSÓB ZAGROZONYCH MARGINALIZACJĄ
•
•
•
•

działania wspierające finansowo i rzeczowo- Lokalny Bank Żywności i Stacja
Socjalna – zlecone organizacji pozarządowej,
program „Centrum Wolontariatu i Aktywnych na rzecz gminy”,
program Zima 2011/2012,
projekt systemowy „Daj sobie szansę – inwestuj w siebie” i Program Aktywności
Lokalnej” Gostyń Miastem Aktywnym” na lata 2011-2013 przyjęty Uchwałą nr
5/47/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18.03.2011 r.

3. Cel strategiczny - ROZWÓJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
•

•

•

udział w projekcie realizowanym przez ROPS w Poznaniu współfinansowanym
ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy
i integracji społecznej w Wielkopolsce”
współpraca ze stowarzyszeniem „Ja też pomagam” w zakresie realizacji
programów dla osób niepełnosprawnych i starszych opisanych w dalszej części
sprawozdania.
Konferencja zorganizowana wspólnie z Urzędem Miejskim i Wielkopolskim
Forum Ośrodków Pomocy Społecznej „Działanie lokalne -myślenie globalne”
dobre praktyki i kierunki zmian w pomocy społecznej. Przedstawiono modele
wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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Ad. 2. Sporządzanie zgodnie z art. 16 a oceny w zakresie pomocy społecznej,
Pracownicy socjalni przygotowali dane dotyczące potrzebnych środków na pomoc
społeczną i utrzymanie kadry ujęte w pierwszym projekcie planu finansowego M-GOPS na
rok 2012.. Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie jest przedstawiona łącznie ze
sprawozdaniem rocznym za 2011 rok.
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.
Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej
bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.
Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje
osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić - pomoc ta może być
realizowana w formie zakupu posiłku.
W 2011 roku z pomocy w formie schronienia w ośrodkach wsparcia korzystało 20 osób.
Działania podejmowane przez MGOPS w 2011 roku związane z przygotowaniem
pomocy osobom bezdomnym:
•
Stała współpraca z innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w celu udzielania
pomocy osobom bezdomnym;
•
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;
•
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;
•
Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezdomnymi i uzależnionymi;
•
w I półroczu umożliwienie skorzystania z urządzeń sanitarnych w ŚDS Gostyń;
•
Prowadzenie działań motywujących do do podjęcia leczenia odwykowego wśród
osób uzależnionych od alkoholu;
•
Zapewnienie ciepłego posiłku osobom bezdomnym – Bar „Chegars”;
•
Aktywizacja osób bezdomnych - udział w Programie „Aktywni na Rzecz Gminy”;
•
Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych osobom bezdomnym;
•
Monitorowanie sytuacji osób bezdomnych, uzależnionych oraz przebywających w
trudnych warunkach – 2 x w miesiącu w okresie zimowym, 1 x w miesiącu w
okresie letnim;
•
Wystosowanie pism do PKP Poznań oraz Ostrów Wlkp. w sprawie zabezpieczenia
budynków, w których przebywają osoby bezdomne;
•
Opracowanie PROGRAMU DZIAŁANIA W OKRESIE ZIMOWYM 2011/12 NA
TERENIE GMINY GOSTYŃ oraz comiesięcznych sprawozdań;
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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•
•
•
•
•

Zapewnienie odzieży stosownej do pory roku;
Wydawanie odzieży używanej, którą można odebrać w Stacji Socjalnej
prowadzonej na zlecenie gminy przez PKPS ,ul. Przy Dworcu;
Wystawianie skierowań do noclegowni, schronisk bądź innej placówki
zapewniającej schronienie;
Organizacja transportu oraz udzielanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na
dojazd do miejsca schronienia lub leczenia odwykowego;
Pomoc żywnościowa z Banku Żywności, który prowadził na zlecenie gminy Polski
Komitet Pomocy Społecznej w Gostyniu ul. Przy Dworcu.

Tabela przedstawia ilość osób niezaradnych życiowo korzystających z ciepłego posiłku w 2011 r.
Forma pomocy
Liczba
Liczba osób korzystających z posiłku
posiłków

Ciepły posiłek
(pełen obiad)
wydawany w Barze „Chegars”

ogółem

miasto

wieś

ogółem

89

74

15

22 254

Ogółem ciepły posiłek
Źródło:sprawozdanie MPiPS za 2011 rok

Przyznawanie pomocy rzeczowej prowadzone jest także bez bezpośredniego udziału
środków publicznych. W 2011 roku M-GOPS 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 przygotował listę 229 rodzin w tym 756 osób. W ciągu roku 2011 M-GOPS
dokonywał aktualizacji listy, wpisano 21 nowych rodzin – 73 osoby.
Ponadto Ośrodek współpracuje z Urzędem Miejskim w udzielaniu pomocy rzeczowej w
formie opału (drewno) poprzez tworzenie list osób uprawnionych i wskazywanie osób
uprawnionych do korzystania z tej formy wsparcia rzeczowego. W 2011 roku Ośrodek
nadal współpracował z Urzędem Miejskim w udzielaniu pomocy rzeczowej w formie opału
(drewno). Na tworzonej przez MGOPS liście osób oczekujących w 2011 r. było 145
środowisk. Do skorzystania z tej formy pomocy wskazano do ZGKiM oraz do Urzędu
Miejskiego łącznie 65 środowisk.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Gostyniu w 2011 r
schronienia dla osób bezdomnych.

udzielił pomocy w formie

Tabela przedstawia analizę udzielonej pomocy w formie schronienia w 2011r.
Liczba osób,
Liczba
Forma pomocy
Kwota świadczeń w zł.
którym przyznano świadczeń
zasiłek
Schronienie

24

1701

25 499,00 zł

Źródło:sprawozdanie MPiPS za 2011 rok oraz sprawozdanie opisowe do Rb 28S za 2011 rok.

W 2011 roku wydano decyzji przyznających 59 w tym 8 decyzji refundujących.
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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 2011 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.
Tabela przedstawia analizę udzielonej pomocy w formie zasiłku okresowego w 2011r.
Liczba osób,
Kwota
Liczba
Kwota
Forma pomocy
którym przyznano
dofinansowania
rodzin
świadczeń w zł.
zasiłek
Wojewody w zł.
Zasiłek okresowy

406

402

902.696,00 zł

729.809,00 zł

Źródło:sprawozdanie MPiPS za 2011 rok oraz sprawozdanie opisowe do Rb 28S za 2011 rok.

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, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów
użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu,
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 2008-2011
Liczba
Średnioroczna kwota zasiłków
Liczba
osób w
Ogólna kwota
wydatkowana na rodzinę w zł
Forma pomocy
rodzin
tych
świadczeń w zł
w 2011r. rodzinach
w 2011r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
w 2011r.
Zasiłki celowe
i w naturze

472

1323

382 565,00 zł

1 067,06

799,02

1093,58

810,52

Zasiłki celowe
specjalne

432

1184

255 036,00 zł

416,56

506,85

491,76

590,36

Źródło: analizy własne na podstawie raportów ze systemu POMOST

Analizując dane zawarte w ostatnich kolumnach tabeli zauważalny jest spadek wysokości
średniorocznego zasiłku celowego przeznaczonego na jedną rodzinę w 2011 roku.
Wydatki to przede wszystkim wsparcie finansowe z powodu ostrej zimy i wysokich cen
węgla.
W wysokości średniego zasiłku celowego specjalnego, który w większości przyznawany
jest osobom i rodzinom na wydatki związane z zakupem leków i opału nastąpił wzrost .
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Zasiłki celowe specjalne otrzymują przede wszystkim osoby starsze i chore (emeryci i
renciści), których dochody wzrastają w minimalnym stopniu.
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 2011 roku udzielono pomocy jednej osobie, która poniosła straty w wyniku pożaru.
Kwota zasiłku wyniosła 800 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 2011 roku nie istniała potrzeba udzielania takiej pomocy. W razie konieczności
pracownicy ośrodka przeprowadzają postępowanie administracyjne na podstawie, którego
Burmistrz Gostynia wydaje decyzję uprawniającą do leczenia w ramach NFZ.
W 2011 roku Burmistrz Gostynia wydał 7 decyzji uprawniających do korzystania z
bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
Ad. 8. Przyznawanie zasiłków celowych w formie zakupu biletu kredytowego
Taka forma pomocy nie była w 2011 roku realizowana, ponieważ nie złożono 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 2011 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.
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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.
Praca socjalna w 2011 r.
liczba przyjętych wniosków o pomoc społeczną
w Biurze Obsługi Klienta w 2011 r.

7514

liczba udzielonych informacji telefonicznych na temat
możliwości otrzymania pomocy i świadczeń

124

liczba osób skierowanych do prawnika, psycholog
i terapeuty uzależnień w Punkcie Wsparcia

83

liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych

2273

liczba środowisk, objętych pomocą

1100

liczba środowisk, które korzystały z pomocy rzeczowej

276

liczba osób, którym udzielono pomocy na leki w formie talonów.

281

liczba środowisk, którym udzielono pomocy w formie drewna
z wycinki na opał

26

liczba wykonanej pracy socjalnej w środowiskach ogółem

2851

liczba założonych „Niebieskich Kart”

6

przygotowanie niezbędnej dokumentacji i znalezienie
odpowiedniego typu Domu Pomocy Społecznej

6

liczba środowisk osób bezdomnych

17

liczba środowisk osób uzależnionych

59

liczba zawartych kontraktów socjalnych

36

skierowanie wniosków o leczenie do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów alkoholowych

7

ilość przeprowadzonych interwencji kryzysowych

70

wspieranie rodzin w trudnych sytuacjach koordynowanie
podejmowanych przez nie działań

25

udział pracowników socjalnych w zespole pedagogicznym
w Domu Dziecka w Bodzewie

2

ilość wywiadów środowiskowych, opiniowanie udzielania pomocy
kombatantom i osobom represjonowanym

11

kierowanie osób do Ośrodka Interwencji Kryzysowej

4

Kolonie letnie dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat wytypowano

9 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 2011 roku w OPS był starszy specjalista 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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Wykonywane zadania:
Liczba zawartych
kontraktów

Liczba zerwanych
kontraktów

214

złe wykonanie
zadania, rezygnacja,
podjęcie zatrudnienia
4

Koszt
realizacji
zadania
w 2011 r.

127 131,00 zł

- utrzymanie porządku w mieście - 84 kontr.
- utrzymanie porządku na wsi – 70 kontr.
- roznoszenie korespondencji - 21 kontr.
- prowadzenie świetlicy wiejskiej - 4 kontr.
- prace wykonane na rzecz MGOPS – 5 kontr.
- odśnieżanie - Akcja Zima - 21 kontr.
(Zima 10/11- 3 kontr., Zima 11/12 - 18
kontr.)
- ankiety dla UM - 1 kontrakt
- przeprowadzanie ankiet na potrzeby PAL

– 8 kontr.

Liczba zaktywizowanych osób w 2011 r. - 92
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 przedstawiciele: Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej, Wydziału Mienia Gminy i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Gostyniu,
Straży Miejskiej, OPS.
W 2011 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 21 osób skierowano do Punktu Pośrednictwa Pracy i OHP.
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 2011 roku w drodze przetargu nieograniczonego
firma - Centrum Pielęgniarsko - Opiekuńcze Jolanta Aleksanderek z Rawicza, umowa
została zawarta na okres od 1 lutego 2011 do 31 grudnia 2011r w miesiącu styczniu 2011r
usługi świadczone były przez wyżej wymienioną firmę na podstawie umowy zawartej w
dniu 3 stycznia 2011r.
Koszt jednej godziny usługi wynosił :
•
usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania koszt 10,40 zł
Są to usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb zdiagnozowanych na
poziomie biologicznym, psychicznym i społecznym. Pomoc w czynnościach
związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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•

specjalistyczne usługi świadczone w miejscu zamieszkania 16,00 zł
Są to nowatorskie usługi opiekuńcze świadczone w środowisku zamieszkania przez
osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym pielęgniarka, opiekunka
środowiskowa, fizjoterapeuta, psycholog, pracownik socjalny, których celem jest
utrzymanie samodzielności, usprawnienie i poprawa kondycji psychofizycznej oraz
nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnej egzystencji.

Tabela przestawia ilość przyznanych usług opiekuńczych finansowanych ze środków własnych
gminy.
Liczba osób
objętych
usługą

Liczba
zrealizowanych
godzin usług

Koszt ogólny
w zł.

Usługi
opiekuńcze w
2011 roku

66

39159

466.774 zł

W tym
specjalistyczne

14

Forma pomocy

Wpłaty podopiecznych
w zł.

111.423,24 zł
3720

59.520 zł

Źródło sprawozdanie MPiPS za 2011 rok oraz sprawozdanie Rb-27S

MGOPS w celu przyznania usług opiekuńczych i ustalenia odpłatności za ich świadczenie
pobieranej od klientów Ośrodka wszczął 153 postępowania administracyjne i wydał 138
decyzji przyznających i zmieniających .
W celu uregulowania spraw związanych z wstrzymaniem usług i zgonów podopiecznych
wydano 15 decyzji administracyjnych. Ogółem w sprawach usług opiekuńczych kierownik
wydał 153 decyzje administracyjne.

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

opiekuńczo-

Do placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego funkcjonujących na
terenie Gostynia 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;
•
realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

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 oraz w Punkcie
Doradczym;
Pomoc socjalna/materialna/usługowa ze strony OPS, Banku Żywności, Stacji
Socjalnej - ukierunkowana na zapobieganie wykluczeniu społecznemu;
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Pomoc pedagoga szkolnego i psychologa w szkołach podstawowych i gimnazjach;
Świetlica środowiskowa dla 50 dzieci – prowadzenie zajęć popołudniowych;
kluby – świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży na Willowej 3a oraz na
Osiedlu Konstytucji 3 Maja;
Usługi specjalistyczne świadczone przez pedagogów, psychologa, pracownika
socjalnego, rehabilitanta w miejscu zamieszkania w sytuacjach niewydolności
wychowawczej lub zaburzeń psychicznych rodziców, objęcie specjalistycznymi
usługami rodzin niewydolnych wychowawczo;
działanie Zespołu Interdyscyplinarnego dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie oraz działanie Grup Roboczych i realizacja procedury Niebieskich Kart;
realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Gostyń na rok 2012.
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;
obejmowanie rodziców mających problemy z nauką dzieci w szkole podstawowej
lub gimnazjum wsparciem poprzez usługi specjalistyczne pedagoga;
Korzystanie z oferty instytucji powiatowych świadczących usługi dla dzieci i ich
rodzin;
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.

W ramach systemu podejmowane są działania:
•
współpraca z pedagogami szkolnymi - kontakt raz w miesiącu w przypadku rodzin
niewydolnych wychowawczo, kontakty z pedagogami w celu ustalenia sytuacji
dzieci w związku z interwencją w rodzinie,
•
kontakty z policją, współpraca z dzielnicowymi celem ustalenia ilości i charakteru
interwencji w rodzinach objętych nadzorem kuratorskim, w tym z przemocą w
rodzinie niewydolnych wychowawczo oraz tych, w których przeprowadzono
interwencje na wniosek instytucji lub sygnału ze środowiska,odbyło się 25 spotkań
specjalistów na posiedzeniach Grup Roboczych.
•
wspólne interwencje pracownika socjalnego z kuratorem i lekarzem rodzinnym w
środowisku,
•
współpraca z kuratorami sadowymi i społecznymi,
•
kontakt osobisty pracowników socjalnych z pracownikami Centrum Pielęgniarsko Opiekuńczego świadczącymi usługi w środowiskach,
•
Wskazywanie przez pracowników socjalnych dzieci ze środowisk najuboższych do
wypoczynku letniego,
•
żywienie dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach, zapewnienie ciepłego
posiłku,
•
wsparcie w zakupie podręczników, wyposażenia i przyborów szkolnych.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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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.
Tabela przedstawia ilość żywionych dzieci i koszty w ramach wieloletniego programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”.
Liczba osób
korzystających z posiłku

Koszt przyznanej pomocy w formie posiłku w
ramach programu

Forma pomocy
ogółem miasto
Dożywianie dzieci i
młodzieży w szkole
Wyżywienie w
przedszkolu i żłobku

wieś

223

159

64

96

90

6

Dożywianie z art. 6a

76

49

27

Ogółem dzieci
żywionych

395

298

97

Środki własne
w zł

Dotacja
Wojewody
w zł

Środki
Ogółem
w zł

122 425,00 zł 183 640,00 zł 306 065,00 zł

Źródło: sprawozdanie MPiPS za 2011 r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu w 2011r 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
20 % liczby dzieci ogółem dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy na
podstawie wydanych przez kierownika ośrodka decyzji. Z pomocy w tej formie skorzystało
76 dzieci w tym 27 ze wsi.
Ad. 15. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
W 2011 roku MG OPS nie zajmował się organizacją pogrzebu, gdyż nie zaistniała taka konieczność.
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
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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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 w DPS

Koszty ponoszone przez Gminę Gostyń

DPS 2011 rok

23

302 989,00

DPS 2010 rok

15

268 859,45

DPS 2009 rok

16

276 121,24

DPS 2008 rok

15

231 913,00

W celu umieszczenia w domach pomocy społecznej naszych mieszkańców wydano
44 decyzje administracyjne w tym kierujące, ustalające i zmieniające odpłatność.
W 5 przypadkach kontynuowane były umowy z osobami zobowiązanymi do uczestniczenia
w kosztach pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej. Sukcesywnie następuje
wzrost ilości osób wymagających wsparcia instytucjonalnego pomimo szeroko rozwiniętej
oferty usług opiekuńczych świadczonych w domu.
Ad. 16a. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego.
W 2011 roku udzielono pomocy 4 osobom zwolnionym z zakładów karnych. Wszystkie
osoby wróciły do rodzin. Aby przezwyciężyć trudności w przystosowaniu się do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego Ośrodek podjął działania w celu poprawy sytuacji
materialnej zwolnionych i ich rodzin poprzez przyznanie pomocy w formie zasiłku
okresowego dla 1 osoby oraz przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego:
• zasiłek celowy na posiłek – 4 osoby
• zasiłek celowy na zakup odzieży – 1 osoba
• zasiłek celowy na zakup opału – 1 osoba
• zasiłek celowy na bilet – 1 osoba
Oprócz pomocy materialnej pracownicy socjalni podejmowali działania mające na celu
poprawę sytuacji mieszkaniowej rodzin, motywowali do poszukiwania pracy, do podjęcia
leczenia i rehabilitacji, oferowali pomoc w zebraniu niezbędnej dokumentacji, pomoc w
podjęciu terapii leczenia uzależnień. Dla jednej osoby zwolnionej z zakładu karnego
znaleziono miejsce w ośrodku rehabilitacji uzależnień.
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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

Fundusz alimentacyjny
(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

Zbiory centralne ze świadczeń I kw – do 25 kwietnia,
rodzinnych
II kw – do 25 lipca,
(kwartalne)
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

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

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
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pocztą tradycyjną
MPiPS-05

roczne – do 15 lutego
(następnego roku)

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)

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 2011 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)

Wydatki zlecone

327.663,00

100

Środowiskowy Dom
Samopomocy
(rozdz. 85203)

Wydatki własne

137.566,98

97,4

Utrzymanie OPS
(rozdz. 85219)

Wydatki ogółem
W tym
dofinansowanie z
dotacji od Wojewody

1.575.403,23

98,0

172.515,00

100

Wynagrodzenie dla opiekuna
prawnego
(rozdz. 85219)

Wydatki zlecone

6.800,00

100

115.000,00
29.128,05

100
97,1

729.809,34
172.886,81

96,0
91,0

Zasiłki i pomoc w naturze
w tym:
zasiłki stałe- dofinansowanie
Zasiłki stałe -środki gminy
(rozdz.85216)
Zasiłki okresowe-dofinansow
Zasiłki okresowe-środki gminy
(rozdz.85214)
Zasiłki i pomoc w naturze
(rozdz. 85214)
Usługi opiekuńcze
specjalistyczne
(rozdz.85228)
Składki na ubezpiecz
zdrowotne
(rozdz. 85213)

Wydatki zlecone
Wydatki własne

Wydatki własne

639.688,44

Zadanie zlecone

182.016,00

99,9

Zadanie zlecone
Zadanie własne
w tym dofinansow

9.547,20
12.342,62
9.680,00

100
98,4
100
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Zasiłki i pomoc w naturze
(rozdz. 85295)
w tym:
- dożywianie

Ogółem
własne i zlecone
środki własne

1 517.005,96

96,7

606.802,40

95,2

dofinansowanie
zadania własnego

910.203,56

97,6

Usługi opiekuńcze
(rozdz. 85228)

Zadanie własne

466.773,60

96,2

Dodatki mieszkaniowe
(rozdz. 85215)

Zadanie własne

690.012,80

98,6

Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
(85278)

Zadanie zlecone

5.000,00

100

Zadanie zlecone

21.800,00

90,1

Koszty pobytu mieszkańców
w DPS
(rozdz. 85202)

Zadanie własne

311.084,09

97,2

Świadczenia rodzinne
opiekuńcze, Fundusz
Alimentacyjny
(rozdz. 85212)

Zadania zlecone

5.908.212,82

98,6

Koszty obsługi świadczeń
rodzinnych , funduszu
alimentacyjnego
(rozdz.85212)

Zadanie zlecone

182.727,37

98,6

Dział 853 Rozdz.85395
Pozostała działalność
Realizacja Projektu POKL

Środki zlecone
Środki własne

237.803,56
28.770,00

97,0
100

- dofinansowanie Wojewody na
dożywianie

Pozostała działalność
(85295)
realizacja rządowego programu
wspierania osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne w
listopadzie i grudniu 2011 r

Ogółem w rozdz. 852 w 2011 roku wydatkowano środki: 13.040.468,31 zł
Razem w dziale 853 na realizację projektu POKL: 266.573,56 zł
Tabela przedstawia stan zatrudnienia w etatach MGOPS w 2011 roku.
ZATRUDNIENIE W MG OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2011
Wyszczególnienie
Ośrodek Pomocy Społecznej
w tym:

Stan w etatach
41,75

1

kierownik

1

2

zastępca kierownika

1
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3

Kierownik i pracownicy Sekcji Pracowników Socjalnych
w tym

16

Starszy specjalista pracy socjalnej

2

specjalista pracy socjalnej

6

starszy pracownik socjalny
pracownik socjalny

6
1

Ogółem pracownicy socjalni w rejonach opiekuńczych

13

4

Główny Księgowy i pracownicy Sekcji Księgowości w tym Kadry
i Płace

5

5

Pracownicy Sekcji d/s realizacji Świadczeń pomocy społecznej

2,5

6

Administrator - Informatyk

1

7

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

6

8

Kierownik i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy

8,75

9

Kierowca samochodu służbowego

0,5

Tabela dotycząca ilości szkoleń odbytych przez pracowników MGOPS w Gostyniu w 2011 r
Sekcje
Ilość osób w sekcji
Ilość osób na
Ilość szkoleń na
szkoleniach
osobę w sekcji
Kierownicy MGOPS

2

26

13

Kierownicy Sekcji

4

24

6,0

Sekcja pracowników socjalnych

14

38

2,71

Sekcja Świadczeń

4

8

2

Sekcja Księgowości

4

18

4,5

Sekcja SRFADM

5

8

1,6

ŚDS

10

8

0,8

43

130

3,02

RAZEM:

W roku 2011 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 2011 roku nie udzielano pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie.
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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 półstacjonarnej służące
utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji.
Na terenie Gostynia do ośrodków wsparcia prowadzonych przez gminę zaliczyć należy
Dom Dziennego Pobytu dla seniorów.
Celem działalności jest zapewnienie uczestnikom wyżywienia, zaspokajanie potrzeb
towarzyskich i kulturalnych, zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych oraz
pomoc w aktywnych formach współżycia.
W 2011 roku Kierownik Domu Dziennego Pobytu wydał 71 decyzji dotyczących przyznania
świadczeń, uchylenia, wygaszenia oraz ustalenia odpłatności za pobyt.
Tabela pokazuje wykorzystanie miejsc w placówce
Liczba
Liczba
uczestników
Ośrodek
Liczba uczestników
nowo
wsparcia
miejsc
na dzień
przyjętych
31.12.2011 r.
w roku 2011
Dom
Dziennego
Pobytu

50

42

Liczba
uczestników
którzy
zrezygnowali
(choroba,śmierć)

Średnie
wykorzystanie
miejsc
w 2011 r.
w%

14

84,00%

14

Rzeczywista liczba osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu to 56 osób.

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.

■
Konferencja DZIAŁANIE LOKALNE - MYŚLENIE GLOBALNE
Gostyń, 15 listopada 2011 roku.
W 2011 roku obchodzono 10 lecie realizacji programu i z tego powodu na konferencji
współorganizowanej z Urzędem Miejskim i Wielkopolskim FORUM Ośrodków Pomocy
Społecznej przedstawiona została prezentacja:
•
"Wsparcie i działania aktywizujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
na przykładzie 10 letniej realizacji programu CENTRUM WOLONTARIATU I
AKTYWNYCH NA RZECZ GMINY", Klonowska Teresa
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■
Program działania w okresie zimowym pod nazwą Zima 2011/2012 opracowany i
realizowany we współpracy z innymi służbami: Strażą Miejską, Policją, Pogotowiem
Ratunkowym. 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.

■
W grudniu 2011 roku zorganizowano
Spotkanie Wigilijne dla osób
osamotnionych
oraz
objętych
wsparciem
ośrodka..
Wieczerza
została przygotowana dla 60 osób.
Zadbano o tradycyjne potrawy oraz o
drobny upominek świąteczny dla
każdego
uczestnika.
Do
przygotowania Jasełek po raz kolejny
przyłączyli się współpracujący z
MGOPS wolontariusze z Zespołu
Szkół Rolniczych w Grabonogu. Pod
kierownictwem ks. Michała Kuliga
przygotowali
Jasełka
"Betlejem
Polskie" Lucjana Rydla.

■
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 od roku 2009 uczestniczy w
procesie wykorzystywania środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota
całkowita realizacji projektu w 2011 roku wyniosła 274 000,00 PLN. (w tym dofinansowania
z instytucji pośredniczącej 245 230,00 PLN, wkład beneficjenta MGOPS 28 770,00 PLN ze
środków JST)
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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 działa – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gostyniu. Aneks do umowy o dofinansowanie projektu został zawarty 11
lipca 2011 r.
Celem głównym projektu było zapewnienie kobietom i mężczyznom w wieku aktywności
zawodowej, posiadającym status osoby bezrobotnej oraz korzystających z pomocy
finansowej MGOPS reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy poprzez aktywizację
społeczno – zawodową, wzmocnienie kompetencji wychowawczych oraz integracja
społeczna mieszkańców Osiedla Konstytucji 3 Maja w Gostyniu, w szczególności
młodzieży w wieku od 15 do 20 roku
Narzędzia wykorzystywane w projekcie to:
•
Kontrakt socjalny
•
Program Aktywności Lokalnej
Cele szczegółowe projektu w części kontraktowej:
•
wzmocnienie wiary we własne siły służące odzyskaniu samodzielności społeczno –
zawodowej
•
przełamanie stereotypu podziału na zawody „męskie” i „żeńskie”, zwiększenie
szans edukacyjnych,
•
poprawienie statusu ekonomicznego, wspieranie w wyjściu z trudnej sytuacji
życiowej,
Grupę docelową w tej części projektu stanowiło 26 kobiet i mężczyzn bezrobotnych, z
uwzględnieniem samotnych matek i ojców korzystających ze wsparcia finansowego
MGOPS, w wieku od 20 do 55 roku życia, zamieszkujących na terenie miasta i gminy
Gostyń.
Natomiast celami szczegółowymi Programu Aktywności Lokalnej było
•
zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży
•
zwiększenie dostępności mieszkańców Osiedla Konstytucji 3 Maja w Gostyniu do
informacji na temat ich praw i obowiązków oraz sposobów rozwiazywania ważnych
problemów życiowych
•
zwiększenie poczucia przynależności do grupy i miejsca, rozwój więzi społecznych
•
zwiększenie aktywności społecznej poprzez promocję aktywnego stylu życia
•
rozwój więzi, umiejętności i kompetencji społecznych
•
rozwijanie zainteresowań
•
pomoc w wyborze ścieżki edukacyjnej, życiowej oraz rozwiązywaniu problemów.
Grupę docelową stanowiło 20 osób w wieku od 15 do 20 roku życia zamieszkujących na
terenie Osiedla Konstytucji 3 Maja w Gostyniu, a także osoby z ich rodziny bądź
otoczenia.
Zadania w projekcie:
I. Aktywna integracja
II. Praca socjalna
III. Zasiłki i pomoc w naturze
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IV. Działania o charakterze środowiskowym
V. Zarządzanie
Zadanie I - Aktywna integracja
W części dotyczącej kontraktów socjalnych obejmowało szkolenia:
•
Szkolenie psychologiczne - zwiększające motywacje uczestników, wpłyające na
procesy decyzyjne, rozwijające umiejętności określania własnych potrzeb oraz
umiejętności radzenia z nagłą sytuacją
•
Szkolenie wzmacnianie kompetencji wychowawczych(zwłaszcza rodziców samotnie
wychowujących dzieci) – pozwoliło wzmocnić rodziców borykających się z
problemami wychowawczymi, wskazało metody pracy z dziećmi, radzenie sobie ze
stresem w trudnych sytuacjach oraz pozwoliło usprawnić komunikacje w rodzinie
•
Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego z elementami treningu rozwoju
osobistego – przygotowujące do samodzielnego, aktywnego poszukiwania pracy,
uświadamiające konieczność zdobywania nowych kwalifikacji

•

Kurs profesjonalna gospodyni
domowa, przyuczenie w zakresie
obsługi klienta przy stole –
wyposażył uczestników nowe
umiejętności zwiększające szanse
na rynku pracy w podjęciu
zatrudnienia
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•

Kurs bukieciarstwa z zastosowaniem elementów wikliniarskich – szkolenie
wyjazdowe, miało na celu wzbogacenie uczestników w nowe kwalifikacje
zawodowe. Podczas kursu zapewniono opiekę animatora i pielęgniarską 12
osobowej grupie dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 2 – 16 lat.
Uczestnicy korzystali ze zorganizowanego transportu, zakwaterowania,
całodobowego wyżywienia

•

Warsztaty kreowania wizerunku

Zadanie II - Praca socjalna
Zadanie to obejmowało:
•
zawarcie kontraktów socjalnych z 28 K i M, realizacja
•
przeprowadzenie rekrutacji
•
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
•
współdziałanie z klientem
•
planowanie pomocy
•
prowadzenie dokumentacji osobowej uczestników
•
praca w środowisku
•
dyżury w Punkcie Usług Doradczych
•
współpraca z parnerami
Zadanie III Zasiłki i pomoc w naturze
Na podstawie zawartych kontraktów socj. MGOPS wypłacał zasiłki celowe przeznaczone
na zaspokojenie potrzeb K i M biorących udział w projekcie. Zasiłki były przyznawane na
podst. decyzji administracyjnych na okres 1 m-ca. Pomocą w formie zasiłków objętych
zostało 26 K i M przez okres 4 mies.. Średnia kwota pomocy będzie wynosiła 276,63 zł.
Przy realizacji zadania zostały wykorzystane środki własne jako wkład własny w wys. 10,5
% wydatków kwalifikowanych projektu.
Zadanie IV Zarządzanie projektem
Zadanie obejmowało:
•
Powierzenie funkcji koordynatora, asystenta i koordynatora ds. Finansowych,
•
Poszerzenie dotychczasowego zakresu obowiązków służbowych członków zespołu
projektowego,
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prowadzenie promocji: zlecenie opracowania i wykonania materiałów promocyjnych
firmy zewnętrznej, zamieszczanie informacji w mediach odpłatnie (gazeta,
telewizja) i nieodpłatnie (BIP, UM).
Prowadzenie PAL
Współpraca z partnerami
Przygotowanie umów
Dokumentacja księgowa
Koordynowanie zadań projektowych i wprowadzanie bieżących zmian
Prowadzenie dokumentacji
Rekrutacja
Zakupy
Monitorowanie stopnia realizacji projektu
Spotkania zespołu projektowego i sporządzanie protokołów
Ewaluacja
Przygotowanie wniosków o płatność
Przygotowanie formularza PEFS
Przygotowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych
Przygotowanie umów i zakresów czynności
kontrola pracy socjalnej
Przygotowanie decyzji i list wypłat
Przygotowanie szkoleń z Równości płci K i M

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ „Gostyń miastem aktywnym” na lata 2011 –
2013 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej.
Partnerami podczas realizacji PAL byli:
•
Rada Osiedla Konstytucji 3 Maja
•
Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
•
Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”
•
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu
•
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu
•
Gimnazjum nr 2 w Gostyniu
Działania skierowane do uczestników Programu Aktywności Lokalnej w ramach
Projektu systemowego „Daj sobie szansę – inwestuje w siebie”
1. Instrumenty Aktywnej Integracji – uruchomienie Punktu Usług Doradczych
w Świetlicy Osiedlowej na ul. Górnej, w którym dyżur pełnią specjaliści: radca prawny, pedagog, psycholog, doradca zawodowy, terapeuta ds. uzależnień, pracownik
socjalny
2. Działania o charakterze środowiskowym
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•

Piknik na Górnej –
Miejsko – Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
włączył
się
w organizację pikniku
poprzez ufundowanie
części nagród w konkursach, zapewnienie
cateringu i oprawy
muzycznej

•

Piknik wyjazdowy do
Cichowa – podczas pikniku uczestnicy mogli
skorzystać
z różnorodnych atrakcji,
takich jak m.in.: z rejsu
stateczkiem po jeziorze,
z jazdy bryczką, z przejażdżki konnej przy lonży, zjazdów na linach,
„zrobingu” - zbieganie
ze stoku we wnętrzu
pneumatycznej kuli, jazdy na quadach, strzelania z wiatrówki, skakania
na trampolinie.
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•

Zajęcia na Krytej Pływalni – nauka pływania bądź doskonalenia nabytych umiejętności, zajęcia rekreacyjne oraz kurs udzielania pierwszej pomocy

•

Udział w Dyskusyjnym Klubie Filmowym – dyskusja na temat prelekcji filmu

•

Kino – możliwość skorzystania z wybranego seansu filmowego przez młodzież i ich
otoczenie

•

Badania społeczności lokalnej – przeprowadzenie badania społeczności lokalnej
dotyczącej rzeczywistych potrzeb młodzieży, ich rodzin oraz mieszkańców Osiedla
Konstytucji 3 Maja w Gostyniu.

Projekt zakładał osiągnięcie rezultatów twardych i miękkich w ramach realizowanych
zadań i działań.
Osiągnięcie zakładanych rezultatów w pełni przyczyniło się do osiągnięcia zakładanych
celów projektu.

■
Ponadto OPS współuczestniczył z
PCPR
w
programie
Mikołaje
przygotowaniu paczek świątecznych
dla dzieci z rodzin ubogich. W 2011
roku
przekazano
49
paczek
przygotowanych
przez
uczniów
gostyńskich szkół.
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■
Współpraca ze Stowarzyszeniem „Ja też pomagam” w opracowywaniu i realizacji
projektów skierowanych przede wszystkim dla środowiska osób niepełnosprawnych i
seniorów i wspólnie realizowanych.

■
MGOPS kontynuował współpracę z Zespołem Szkół Rolniczych im. gen. Józefa
Wybickiego w Grabonogu w ramach zawartego porozumienia. Wolontariusze
przygotowali przedstawienie jasełkowe, z którym wystąpili podczas Spotkania Wigilijnego
dla osób osamotnionych i objętych wsparciem ośrodka.

■
Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach zawartego Porozumienia. Podjęto
współpracę z Klubem Pracy w celu rekrutacji osób do projektu systemowego
potencjalnych uczestników szkoleń.

■
Konferencja "Działanie lokalne – myślenie globalne"
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu przy współpracy Urzędu
Miejskiego w Gostyniu i Wielkopolskiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej
zorganizował w dniu 15 listopada 2011r. w ramach obchodów Dnia Pracownika Socjalnego
konferencję pod hasłem „Działanie lokalne – myślenie globalne. Dobre praktyki i kierunki
zmian w pomocy społecznej”.
Tematem spotkania były standardy usług i modeli instytucji pomocy społecznej.
Przedstawiono również model wsparcia i działań aktywizujących osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym na przykładzie 10-letniej realizacji przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu programu „Centrum Wolontariatu i Aktywnych na
Rzecz Gminy”.
Uczestnicy konferencji wysłuchali także prezentacji dotyczącej realizowanego projektu
systemowego „Daj sobie szansę – inwestuj w siebie” oraz mieszkań chronionych.
W konferencji udział wzięło 96 osób, przedstawicieli samorządów, instytucji pomocy
społecznej, organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy.
Na zakończenie spotkania uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu
zaprezentowali program artystyczny.
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.
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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. 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

46

46

141 815,00 zł

Źródło: sprawozdanie MPiPS za 2011 r.

W celu obsługi klientów korzystających z zasiłków stałych wszczęto i zakończono 58
postępowań administracyjnych, wydano 43 decyzje przyznające zasiłek stały i zmieniające
prawo do zasiłku oraz 9 decyzji uchylających prawo do zasiłku stałego z powodu braku
uprawnień, 2 decyzje wygasające i 4 decyzje refundujące.
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.
Tabela przedstawia koszty związane z opłacaniem składek.
Rodzaj świadczenia

Liczba osób

Koszt składek w zł.

Opłacanie składki na
ubezpieczenie zdrowotne

42

12 022,00 zł

Źródło: sprawozdanie MPiPS - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2011 r.
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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 są to nowatorskie usługi opiekuńcze świadczone w
środowisku zamieszkania przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym
pielęgniarka, opiekunka środowiskowa, fizjoterapeuta, psycholog, pracownik socjalny,
których celem jest utrzymanie samodzielności, usprawnienie i poprawa kondycji
psychofizycznej oraz nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnej egzystencji i
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Usługi te realizowane były przez Centrum
Pielęgniarsko – Opiekuńcze z siedzibą w Rawiczu.
Realizator usług został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, umowa została
zawarta na 1 lutego 2011 do 31 grudnia 2011r.
Koszt jednej godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
wynosił od stycznia do grudnia 16 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

9

11376

182 016,00 zł

Źródło: sprawozdanie MPiPS za 2011r.

W celu przyznania, zmiany lub wstrzymania tych usług w OPS wszczęto 23 postępowania
administracyjne zakończone 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.
W 2011 roku wydano 2 decyzje przyznające świadczenie z tytułu występującym wiosną
przymrozków i szkód powstałych z tego tytułu w sadach. Udzielono pomocy zgodnie z
wnioskami na łączną kwotę 5000 zł.
Ad. 28. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy
dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
Ośrodkiem wsparcia działającym na terenie Gostynia przeznaczonym dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie jest Środowiskowy Dom Samopomocy.
Środowiskowy Dom Samopomocy działa przez 5 dni w tygodniu. Dom przeznaczony jest
dla 28 uczestników.
W 2011 roku wdrażano Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9
grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z dnia 17
grudnia 2010 r.), które reguluje funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy.
Na podstawie § 25. 1. Kierownik domu opracowuje sprawozdanie z działalności domu w
roku budżetowym.
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Sprawozdanie stanowiące Załącznik nr 1 zostało opracowane zgodnie z zaleceniami
Wojewody i przekazane do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu.
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”
Program ma na celu zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, poprawę poziomu
życia rodzin o niskich dochodach, poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez
ograniczenie zjawiska niedożywienia wśród mieszkańców, upowszechnienie zdrowego
stylu żywienia.
W dniu 1 grudnia 2010 roku MGOPS przygotował wniosek, który Burmistrz Gostynia
skierował do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie w kwocie 960.000 zł., zadania
własnego w zakresie realizacji rządowego programu realizowanego w 2011 roku.
Na dzień składania wniosku ogółem potrzeby gminy dotyczące realizacji programu
wynosiły 1.600.000 zł w tym minimalna wysokość środków własnych gminy
przeznaczonych na program nie mogła stanowić mniej niż 40% ogółu potrzeb co stanowi
900.000 zł.
W dniu 14 stycznia 2011 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 475 600 zł.
W dniu 12 maja 2011 roku został podpisany Aneks nr 1/43./2011 do wcześniejszego
porozumienia, w którym Wojewoda ustalił wysokość dotacji przyznanej gminie w
wysokości 551.560 zł .
W dniu 21 lipca 2011 roku podpisano Aneks nr 2/43./2009 do porozumienia, w którym
Wojewoda Wielkopolski ustalił kwotę dotacji przyznanej gminie w wysokości 882 723 zł.
W dniu 20 października 2011 roku podpisano Aneks nr 3/43./2009 do porozumienia, w
którym Wojewoda Wielkopolski ustalił kwotę dotacji przyznanej gminie w wysokości 932
283 zł.
W 2011 roku żywiono dzieci ze:
•
szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Gostyń,
•
Zespołu Szkół Specjalnych na Brzeziu,
•
żłobka, przedszkoli publicznych i niepublicznych,
Rok 2011

Ilość

Środki ogółem w zł

Ogółem dzieci żywionych

395

306 065,00 zł

Żródło: sprawozdanie MPIPS za 2011 r.

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
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formie zasiłków rodzicom, których dzieci uczęszczały do żłobka i przedszkoli pokrywając
koszty opłaty stałej.
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

671

220

Liczba osób w rodzinach

2093

722

Koszt świadczeń ogółem

1 030 968 zł

w tym: środki własne

412 388 zł

dotacja

618 580 zł

Źródło: sprawozdanie MPiPS za 2011 r.

W grudniu 2011 r. przygotowano Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci. Wydano 191 paczek
żywnościowych, które zawierały słodycze oraz owoce. Paczki przekazano dzieciom
korzystającym z wyżywienia w szkołach w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”. Łączna kwota wydana na przygotowanie paczek to 19.100 zł.

W 2011 roku nie doposażono placówek prowadzących dożywianie.
Z pomocy w formie ciepłego posiłku korzystały też osoby niezaradne życiowo, starsze,
chore i niepełnosprawne oraz środowiska rodzinne w trudnej sytuacji bytowej.
Tabela przedstawia ilość osób niezaradnych życiowo korzystających z ciepłego posiłku w 2011 r.
Liczba osób korzystających z posiłku

Forma pomocy
Ciepły posiłek (pełen obiad)
wydawany w Barze „Chegars”
Ogółem ciepły posiłek

Liczba
posiłków

ogółem

miasto

wieś

ogółem

89

74

15

22 254

Źródło:sprawozdanie MPiPS za 2011 rok

Ostatecznie na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
wydatkowano 1 516 846 zł (wg. sprawozdania MPiPS z realizacji programu "POMOC
PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za 2011r.)
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Ad. 30 i 31. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie
schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom.
Nie udzielano takiej formy pomocy w 2011 roku.
Ad. 32. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki
Wynagrodzenie to wypłaca MGOPS opiekunom prawnym. Jego wysokość i wymiar ustala
sąd opiekuńczy. Wypłaca się je z dochodów lub majątku osoby na rzecz, której
sprawowana jest opieka. Gdy ta osoba nie posiada dochodów lub majątku wynagrodzenie
na rzecz opiekuna wypłaca się ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy
społecznej. W 2011 roku wynagrodzenie wypłacono 3 opiekunom z dotacji WUW na
ogólną kwotę 6 800 zł.
Ad. 33. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
W 2011 roku w sprawie dodatku mieszkaniowego złożono 697 wniosków, z tego 650
wniosków rozpatrzono pozytywnie wydając decyzję przyznającą dodatek dla 432 rodzin.
W 53 przypadkach postępowanie zakończono wydaniem decyzji odmownej z powodu
nadwyżki dochodów, nadmetrażu, niskich wydatków mieszkaniowych.
Tabela porównuje średnią wysokość dodatku mieszkaniowego wypłaconego w latach 2010 / 2011
Rodzaj
świadczenia

Liczba rodzin
pobierających
2010r.

Dodatek
mieszkanio
wy

448

2011 r.
432

Kwota wypłaconych
dodatków w zł.
2010 r.

2011 r.

674 359

690 013

Średnia wysokość dodatku
2010 r.

2011 r.

151 zł

164 zł

Źródło: analizy własne OPS

Analizując dane dotyczące wysokości średniego dodatku mieszkaniowego w odniesieniu
do roku 2010 to zauważyć można jego wzrost, który przekłada się na wzrost rocznych
wydatków przy nieznacznym spadku liczby rodzin pobierających dodatki mieszkaniowe.
Taki stan rzeczy spowodowany jest wzrostem wydatków związanych z utrzymaniem
mieszkania.
Kwota przyznanych w 2011 roku dodatków mieszkaniowych z podziałem na:
•
zasoby gminne
198 848 zł
•
zasoby spółdzielcze
134 254 zł
•
wspólnoty mieszkaniowe
127 334 zł
•
prywatne
8 335 zł
•
inne
221 242 zł
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Tabela przedstawia porównanie wydatków dotyczących dodatków mieszkaniowych w okresie
minionych 5 lat
Rok
Budżet wykonany w zł
Liczba rodzin

2007

2008

2009

2010

2011

872 849

638.619

618.251

674.359

690.013

616

475

455

448

432

Źródło: analizy własne OPS

Z analizy danych zawartych w tabelach wynika, że wydatki na pokrycie dodatków
mieszkaniowych zwiększają się, natomiast liczba rodzin w porównaniu do 2010r. spadła o
3,5% (tj. o 16 rodzin).
Tabela przedstawia ilość wszczętych postępowań administracyjnych w sprawie dodatków
mieszkaniowych i ilość wydanych decyzji w 2008-2011 roku
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Rodzaj decyzji
wydanych
wydanych
wydanych
wydanych
decyzji w 2008r. decyzji w 2009r. decyzji w 2010r. decyzji w 2011r.
Decyzje przyznające

699

678

676

650

Decyzje odmowne

67

53

41

53

Decyzje wstrzymujące
wypłatę, uchylające,
zmieniające

37

39

62

49

Decyzje o zwrot nienależnie
pobranych dodatków
mieszkaniowych

1

0

1

2

804

770

780

754

Ogółem wydanych decyzji
administracyjnych
Źródło: analizy własne OPS

Ad. 34. Ustalanie uprawnień
przysługującymi dodatkami.

i

wypłacanie

świadczeń rodzinnych

wraz z

Tabela przedstawia liczbę wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz liczbę rodzin
objętych świadczeniami rodzinnymi wypłacanymi przez MGOPS w Gostyniu w latach 2006 – 2011
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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

2 277

2036

Ogólna liczba rodzin korzystających ze świadczeń
rodzinnych:

2 294

2 109

1 842

1 835

1693

1579

Źródło: analizy własne OPS

W 2011r. przyjęto o 241 mniej wniosków niż w 2010r. Liczba rodzin objętych świadczeniami
rodzinnymi zmniejszyła się w stosunku do 2010 roku o 114. Powodem takiej sytuacji jest wysokość
kryterium uprawniającego do świadczeń utrzymująca się na podobnym poziomie.
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Tabela przedstawia liczbę wydanych decyzji w latach 2006 – 2011
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
wydanych
wydanych
wydanych
wydanych
Rodzaj decyzji
decyzji w
decyzji w
decyzji w
decyzji w
2006r.
2007r.
2008r.
2009r.
Decyzje
przyznające

Liczba
wydanych
decyzji w
2010r

Liczba
wydanych
decyzji w
2011r

3 451

2 513

2 299

4 189

2 114

1919

Decyzje
wstrzymujące,
uchylające,
wygasłe

114

154

200

168

196

175

Decyzje
odmowne

158

124

172

183

139

141

Decyzje o zwrot
nienależnie
pobranych
świadczeń

25

61

63

39

62

54

RAZEM

3 748

2 852

2 734

4 579

2 511

2289

Źródło: analizy własne OPS

W 2011r. odnotowano spadek liczby decyzji przyznających świadczenia rodzinne, wydano
ich o 195 mniej aniżeli w 2010r.
Spadła również liczba decyzji dotyczących zwrotu świadczeń nienależnie pobranych,
wydano ich o 8 mniej aniżeli w 2010 roku. 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.
Tabela przedstawia kwotę świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach 2006 – 2011
Kwota za Kwota za Kwota za Kwota za Kwota za
Rodzaj świadczenia
2006r./zł
2007/zł
2008/zł
2009/zł
2010/zł
Zasiłki rodzinne wraz z
dodatkami

Kwota za
2011/zł

4 188 802 4 689 678 4 128 880 3 833 734 4 049 597 3 466 077

Świadczenia pielęgnacyjne

236 511

221 676

220 318

221 256

422 778

609 042

Zasiłki pielęgnacyjne

752 805

801 414

856 188

899 181

933 300

966 960

Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka

308 000

265 000

370 000

328 000

358 000

312 000

RAZEM 5 486 118

5 977 768 5 575 386 5 282 171 5 763 675 5 354 079

Źródło: sprawozdania z realizacji ustawy za okres 2006-2011 rok.

Z analizy danych wynika, iż kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych w 2011r. w
stosunku do 2010r. spadła o kwotę 409 596 zł.
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Tabela przedstawia odzyskane świadczenia nienależnie pobrane w latach 2006 – 2011
Kwota
Kwota
Kwota
Kwota
Kwota
Kwota
Rodzaj świadczenia nienależnie odzyskan odzyskan odzyskan odzyskan odzyskan odzyskan
pobranego
aw
aw
aw
aw
aw
aw
2006r. /zł 2007r. /zł 2008r. /zł 2009r. /zł 2010r. /zł 2011r. /zł
Nienależnie pobrane świadczenia
rodzinne

6 313,00

17 621,00 22 457,00 16 570,00 26 654,00 30 619,00

Źródło: sprawozdania z realizacji ustawy za okres 2006-2011 rok.

Podobnie jak w poprzednich latach w 2011r. wzrosła kwota odzyskanych świadczeń
rodzinnych nienależnie pobranych. W stosunku do 2010r. wzrost wyniósł 3 965 zł.
Natomiast kwota odzyskanych świadczeń w 2011 roku w stosunku do roku 2006 wzrosła
o 485 %
Ad. 35. Ustalanie uprawnień i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych.
Ustawa reguluje dwie kwestie związane z brakiem skuteczności egzekucji zasądzonych
alimentów – to znaczy postępowanie gminy wobec dłużników alimentacyjnych, które ma
na celu poprawę ściągalności alimentów i pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji
materialnej, z powodu nieskutecznej egzekucji alimentów.
W 2011 roku w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostało złożonych 112
wniosków. W 105 przypadkach wydano decyzje przyznające świadczenia oraz
zmieniające kwoty przyznanego świadczenia na skutek zmiany wysokości zasądzonych
alimentów. W 5 sprawach wydano decyzje o zwrot świadczeń nienależnie pobranych z
powodu, m.in. pobytu dziecka w instytucji zapewniającej całodobową opiekę, otrzymania
alimentów w okresie pobierania świadczeń z funduszu.
Liczba przyjętych wniosków oraz wydanych decyzji w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z
funduszu alimentacyjnego w latach 2008- 2011
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Liczba przyjętych wniosków

90

112

97

112

Liczba wydanych decyzji, w tym:

88

141

133

135

- przyznających

85

124

106

105

- wstrzymujących, uchylających, wygasłych

1

11

13

19

- odmownych

2

5

6

6

- o zwrot nienależnie pobranych świadczeń

0

1

8

5

Liczba rodzin

79

86

87

82

Źródło: analizy własne OPS
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Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach 2008-2011
Kwota za
Kwota za
Kwota za 2008r./zł
2009r./zł
2010r./zł
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego

91060

460 010

491 050

Kwota za
2011r./zł
484 640

Źródło: sprawozdania z realizacji ustawy za okres od 2008-2011 roku.

W 2011r. za pośrednictwem komornika otrzymano kwotę 112 537 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 43 355 zł tj. 113 %
zwróconych kwot w 2010 roku.
Ponadto za pośrednictwem komornika w 2011r. otrzymano kwotę 15 025 zł (porównując w
2010r. otrzymano kwotę 10 327,17 zł), tytułem zwróconej przez dłużników alimentacyjnych
zaliczki 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 01 września 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 latach 2009-2011r. postępowania wobec dłużników
alimentacyjnych podjęte zostały następujące działania:
Liczba podjętych
działań w 2009r.

Liczba podjętych
działań w 2010r.

Liczba podjętych
działań w 2011r.

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

49

41

47

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

7

4

10

Poinformowanie urzędu pracy o
potrzebie aktywizacji zawodowej
dłużnika alimentacyjnego

29

15

20

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

33

36

55

Skierowanie wniosku do starosty o
zatrzymanie prawa jazdy dłużnika
alimentacyjnego

33

35

55

Źródło: sprawozdania z realizacji ustawy za okres od 2009-2011 roku.
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W 2011 roku wystosowano 55 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo
określone w art. 209 par. 1 Kodeksu karnego oraz tyle samo wniosków do starosty o
zatrzymanie prawo jazdy dłużnikom alimentacyjnym.
Sytuacja taka występowała w przypadku gdy dłużnik uniemożliwił:
•
przeprowadzenia 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.
W 2011r. wydano 88 decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużników
alimentacyjnych należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z
funduszu alimentacyjnego.
W 2011r. w przypadku 71 dłużników alimentacyjnych, którzy nie wywiązali się z obowiązku
zwrotu określonej w decyzji kwoty należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu
alimentacyjnego łącznie z ustawowymi odsetkami, sporządzono tytuły wykonawcze i
skierowano sprawy do organu egzekucyjnego.

Ad. 36. Zespół Interdyscyplinarny
Ustawa nałożyła na gminy obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego, którego
obsługę prowadzi ośrodek pomocy społecznej.
Rada Miejska Gostynia Uchwałą Nr V/46/11 z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie trybu i
sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Gostyń oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania dala podstawę do powołania zespołu interdyscyplinarnego.
Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Burmistrza Gostynia z dnia 29
czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Gostyń.
Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego stanowi Załącznik Nr 2.
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IV. PODSUMOWANIE
Według GUS w Kościanie na podstawie danych z 2002 roku (spis powszechny) na terenie
Miasta i Gminy Gostyń jest 8240 gospodarstw domowych.
Dane ze spisu powszechnego z 2011 roku nie są jeszcze dostępne ze względu na
trwające opracowania.
Tabela przedstawia ilość rodzin, które korzystały z pomocy ośrodka z różnych tytułów.
Tytuł
świadczeń

Korzysta
Korzystaj
Korzystaj
Korzystaj
Korzystaj
Ilość
Ilość
Ilość
Ilość
Ilość
jący w
ący w
ący w
ący w
ący w
korzystaj
korzystaj
korzystaj
korzystaj
korzystaj
stosunku
stosunku
stosunku
stosunku
stosunku
ących ze
ących ze
ących ze
ących ze
ących ze
do ogółu
do ogółu
do ogółu
do ogółu
do ogółu
wsparcia
wsparcia
wsparcia
wsparcia
wsparcia
rodzin
rodzin
rodzin
rodzin
rodzin
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
%
%
%
%
%

Pomoc
społeczna:
zasiłki,usłu
gi,ośrodki
wsparcia

1203
rodziny

14,6 %

1027
rodzin

12,46 %

1088
rodzin

13,20%

991
rodzin

12,03%

942
11,40%
rodziny

Dodatki
mieszkanio
we

616
rodzin

7,5 %

475
rodzin

5,76 %

455
rodzin

5,52%

488
rodziny

5,92 %

432
rodziny

Świadczeni
a rodzinne,
fundusz
alimentacyj
ny

2.109
rodzin

25,6 %

1 842
22,35 %
rodziny

1959
rodzin

23,77%

1780
rodzin

21,60 %

1 661
20,16%
rodziny

5,24%

Źródło: sprawozdania MPiPS.

Analizując dane z ostatnich pięciu lat zawarte w tabeli, widoczny jest nieznaczny
sukcesywny spadek liczby rodzin/gospodarstw domowych/ korzystających z różnych form
wsparcia z pomocy społecznej tj. finansowego, rzeczowego i usług opiekuńczych
świadczonych w miejscu zamieszkania. Liczba tych gospodarstw domowych to ponad 11
% wszystkich gospodarstw domowych.
Podobna sytuacja dotyczy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, które są
inną formą zabezpieczenia społecznego. Świadczenia te obejmują swym wsparciem
największą bo ponad 20 % liczbę gospodarstw domowych gminy Gostyń..
Kolejną formą oparcia społecznego są dodatki mieszkaniowe, którymi objęte jest ponad 5
% gospodarstw domowych tutaj także daje się zauważyć tendencję spadkową.
Dane te również przedstawione są na poniższym wykresie słupkowym:

Korzystający w stosunku do ogólu rodzin %

30
25

Rok 2007
Rok 2008
Rok 2010
Rok 2010
Rok 2011

20
15
10
5
0
Pomoc Społeczna

Dodatki Mieszkaniowe
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Wśród ubiegających się o wsparcie z szeroko rozumianej pomocy społecznej niezmiennie
od 5 lat najliczniejsza grupa to rodziny borykające się z problemem bezrobocia, ubóstwa
długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Wobec tych osób i rodzin konieczne jest
udzielenie specjalistycznego wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb.
Najczęściej występujące przyczyny korzystania z pomocy społecznej :
L.p
Najważniejsze przyczyny
Rodziny
Rodziny
Rodziny
.
korzystania z pomocy
2007 rok
2008 rok
2009 rok
społecznej

Rodziny
2010 rok

Rodziny
2011 rok

1.

Ubóstwo

904

539

599

544

482

2.

Bezrobocie

857

684

657

676

623

3.

Długotrwała lub ciężka choroba

405

429

392

371

370

4.

Niepełnosprawność

350

321

305

314

302

Źródło: sprawozdanie MPiPS.

Kolejny wykres słupkowy obrazuje zachodzące zmiany na przestrzeni minionych lat:
1200

Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011

1000

Licyba Rodyin

800

600

400

200

0
Ubóstwo

Bezrobocie

Długotrwałą lub ciężka choroba

Niepełnosprawność

Analizując dane przedstawione na wykresie można odczytać, że w okresie ostatniego roku
nieco zmalała liczba rodzin, których członkowie dotknięci są bezrobociem, ubóstwem i
niepełnosprawnością.
Analizując w sześcioletniej skali najbardziej widoczne przyczyny zagrożenia wykluczeniem
społecznym przedstawione na wykresie można zaobserwować zachodzące zmiany tzn.:
•
sukcesywnie maleje liczba rodzin ubogich i bezrobotnych pomimo, że w 2010 roku
nastąpił nieznaczny wzrost bezrobocia to jednak w 2011 poziom spadł poniżej
2009 roku;.
•
W początkowym okresie nieznacznie wzrosła, a w ostatnich latach utrzymuje się
prawie na jednakowym poziomie liczba rodzin , które zwracają się o objęcie
pomocą społeczną ze względu na niepełnosprawnych i chorych członków rodzin.
W 2011 roku w ramach świadczeń pomocy społecznej wynikających z ustawy o pomocy
społecznej przyjęto 7513 wniosków o różne rodzaje świadczeń. Pracownicy socjalni
wszczęli tyleż samo postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji
według rodzajów wymienionych w tabeli:
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Wydane
Decyzje
decyzje
odmowne,
przyznające i wstrzymując
zmieniające e, uchylające

Ilość osób

Ilość
świadczeń

Ogółem ilość wydanych
decyzji

Zasiłki stałe

46

428

43

15

58

Zasiłki
okresowe

406

3037

1138

45

1183

Zasiłki celowe

756

3639

3310

3

3313

Obiady
program
POSIŁEK

392

55279

519

22

541

Zasiłki celowe
program
POSIŁEK

677

5553

1922

29

1951

Domy Pomocy
Społecznej

23

161

44

2

46

Świadczenia
nienależnie
pobrane

9

-

-

-

9

Usługi
specjalistyczn
e dla
zaburzonych
psychicznie

9

11376

13

0

13

Usługi
specjalistyczne

14

3720

26

0

26

Usługi
opiekuńcze

66

39159

105

15

120

Środowiskowy
Dom
Samopomocy

32

-

61

1

62

Wynagrodzeni
e opiekuna

3

28

-

-

-

Źródło: dane z programu POMOST i sprawozdania MPiPS za 2011r..

Ogólnie wydano 7322 w sprawach dotyczących wyłącznie korzystania ze świadczeń
pomocy społecznej.
Tabela poniżej przedstawia liczbę wydanych decyzji administracyjnych
Ilość decyzji
Ilość decyzji
Ilość decyzji
administracyjn administracyjn administracyjn
Tytuł świadczeń
ych w 2008
ych w 2009
ych w 2010
roku
roku
roku

Ilość decyzji
administracyjn
ych
w 2011 roku

Pomoc społeczna:
zasiłki,usługi,ośrodki wsparcia

8220

8432

8594

7322

Dodatki mieszkaniowe

804

770

780

754

Świadczenia rodzinne

2734

4579

2511

2289

zaliczka alimentacyjna
fundusz alimentacyjny

128
88

141

133

135

Źródło:analizy własne M-GOPS
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Realizując swoje zadania merytoryczni pracownicy ośrodka w 2011 roku wszczęli 10.500
postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji.
M-G Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie polityki społecznej w
Gminie Gostyń. Zadaniem systemu pomocy społecznej jest wsparcie osób, rodzin,
środowisk, które są zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym.
Gminny system pomocy społecznej to zintegrowane wsparcie: finansowe, rzeczowe,
usługowe i instytucjonalne świadczone przez wyspecjalizowaną kadrę:
1. System zasiłków pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i
dodatków mieszkaniowych,
2. Długofalowy system wsparcia osób i rodzin poprzez zapewnienie posiłku osobom
tego pozbawionym – propagowanie zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia,
3. Nowatorski system usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
świadczonych w miejscu zamieszkania przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem.
4. Środowiskowy Dom Samopomocy i Dom Dziennego Pobytu jako formy pomocy
wsparcia dziennego służące utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku,
5. Formy specjalistycznego wsparcia rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie:
•
Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze – skoordynowane wsparcie rodzin,
•
punkt wsparcia - bezpłatne poradnictwo psychologiczne, prawne i terapeutyczne
6. Aplikowanie o fundusze unijne:
•
aktywizacja społeczna i zawodowa beneficjentów ostatecznych,
•
działania środowiskowe poprzez Realizację Programu Aktywności Lokalnej
7. Współpraca pomiędzy sektorem publicznym, a organizacjami społecznymi
działającymi w zakresie pomocy społecznej – działania na rzecz osób
niepełnosprawnych i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym,
8. Uczestnictwo w systemie specjalistycznych szkoleń finansowanych ze środków
unijnych dla szeroko rozumianych kadr pomocy społecznej.

Opracowanie:
Zespół pracowników M-GOPS
pod kierownictwem Teresy Klonowskiej.
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