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ZDZIESZOWICACH ZA 2015 R.

ORAZ
POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2016R

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach zwany 

dalej Ośrodkiem jest jednostką budżetową Gminy Zdzieszowice.

Ośrodek realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz zleconym 

gminie z zakresu ustawy o pomocy społecznej i inne zadania wynikające 

z właściwych aktów prawnych.

Ośrodek funkcjonuje na podstawie Uchwały Nr XI/30/90 Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach z dnia 27.02.1990 w sprawie utworzenia ośrodka oraz na 

podstawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności 

w oparciu o przepisy:

- ustawy o pomocy społecznej

- ustawy o świadczeniach rodzinnych

-ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

- ustawy o systemie oświaty

- ustawy o samorządzie gminnym

- ustawy o finansach publicznych

- ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy.

W Ośrodku na dzień 31.12.2015r. zatrudnionych jest 27 osoby w tym 11 osób 

w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 osoby na zastępstwo.
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Zadania własne

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia ( domy dziennego pobytu)

Plan 2015r. 210.550,00 Wykonanie : 169.461,00
Plan 2016r. 222.100,00

W Zdzieszowicach funkcjonują 2 domy dziennego pobytu-,, Jarzębina” przy ul.

Fabrycznej 34B i „ Stokrotka” przy ul. Słowackiego.

Domy prowadząc

1. Działalność kulturalno-oświatową (organizowanie uroczystości 

okolicznościowych, świąt z uwzględnieniem tradycji i zwyczajów, 

wspólnych udziałów w imprezach kulturalnych, towarzyskich itp.)

2. Działalność rekreacyjno-sportową (zajęcia grupowe oraz indywidualne 

ogólno usprawniające dla osób starszych i niepełnosprawnych pod 

kierunkiem fizjoterapeuty; gimnastyka rehabilitacyjna na pływalni w 

Krapkowicach, taniec, nordic walking, wycieczki rowerowe, wyjazdy 

turystyczne).

3. Aktywizację uczestników poprzez indywidualną oraz grupową terapię 

zajęciową: muzykoterapia, arteterapia (zajęcia plastyczno-manualne), 

ergoterpia, kulinarne, zajęcia rozwijające pamięć i zdolności umysłowe; 

szachy, warcaby, gry planszowe, karciane itp.).

4. Działalność edukacyjno-poradniczą (dostęp do literatury, prasy, telewizji, 

intemetu, udzielanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych i 

urzędowych, współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy 

Społecznej w zakresie rozwiązywania problemów życiowych).
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Staramy się sukcesywnie nawiązywać współpracę z placówkami oświatowymi 

miasta Zdzieszowice oraz podtrzymywać zawiązane już kontakty z Domami 

Dziennego Pobytu z Kędzierzyna-Koźla, Krapkowic, Głubczyc czy Opola.

Pensjonariusze domów dziennego pobytu

1 .uczestniczyli w zabawa i balach karnawałowych, przebierańców, maskowych i

innych tematycznych np. ”Bal Piżamowy”,

2. brali udział w wycieczkach do Bryksów k Dziergowic, Częstochowy,

Opola -Bierkowic.

3. wyjeżdżali na Olimpiadę Sportową Seniorów i Osób Niepełnosprawnych do 

Kędzierzyna-Koźla, Głubczyc, do Opola na Galę Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych, do Kędzierzyna na Przegląd Dorobku Artystycznego 

Ośrodków Wsparcia w Kędzierzynie Koźlu.

4. wystawiali swoje prace na festynach, w bibliotece w Zdz-cach, na 

kiermaszach świątecznych, organizowali dni otwarte w swoich DDP,

5. korzystali z zajęć z gimnastyki, aerobiku wodnego, wycieczek pieszych i 

rowerowych po okolicy,

6. uczestniczyli w wielu zajęciach , spotkaniach, prelekcjach i kursach w 

Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach, 

również korzystali z prelekcji na tematy zdrowotne czy też bezpieczeństwa 

seniorów,

7. uczestniczyli w kursie komputerowym.

Domy Dziennego Pobytu w swoich założeniach mają przede wszystkim 

udzielanie wsparcia oraz akceptacji osobom starszym, Mają one również na celu 

wykorzystywanie potencjału osób starszych: ich aktywności, dyspozycyjności, 

kondycji psychofizycznej oraz wielu możliwości w kontekście szeroko
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rozumianym. Zapobiegając zjawisku wykluczenia społecznego osób starszych, 

DDP rozpropagowuje swoją działalność, docierając do potencjalnego 

beneficjenta, poprzez prasę lokalną, strony internetowe oraz współpracę z 

palcówkami i instytucjami działającymi na terenie miasta oraz specjalistami z 

różnych dziedzin.

W 2015 roku byli to:

• Mniejszość Niemiecka

• Domy Dziennego Pobytu z Kędzierzyna-Koźla, Krapkowic, Głubczyc i 

Opola

• Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”

• Publiczne Przedszkole nr 2, nr 3, nr 5

• Szkoła Podstawowa nr 1 i 2

• Parafia pw. św. Ojca Pio

• Zespół Szkół w Zdzieszowicach

• Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

• Publiczne Gimnazjum

• Związek Emerytów koło Zdzieszowice

• Klub Seniora z Januszkowice

• Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny 

. MGOKSiR
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Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Plan 2015r. 84.000,00 Wykonanie : 61.137,00
Plan 2016r. 80.000,00

W 2015r. w pieczy zastępczej przebywało 34 dzieci z terenu Gminy 

Zdzieszowice w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Na dzień 31.12.2015r. MGOPS pokrywał częściowe koszty pobytu 17 dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej. Łączny koszt poniesiony w związku z 

przebywaniem dzieci w pieczy wyniósł 71.13 7,00zł.

Rozdz. 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Plan 2015r. 8.120,00 Wykonanie : 7.361,00
Plan 2016r. 8.400,00

Zespół Interdyscyplinarny powołany w Gminie Zdzieszowice liczy 18 

członków.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, Policji, oświaty, 

ochrony zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz sądu jak też pomocy społecznej.

W 2015 r. do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 30 

„Niebieskich Kart A” (dane osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie).

W 2015 r. odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, 

utworzonych zostało 27 grup roboczych. Grupy Robocze spotkały się 254 razy. 

Podczas prac grup roboczych wypełnionych zostało 24„Niebieskich Kart -  C” 

(weryfikacja danych osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą).
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Podczas spotkań z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie przekazano 

osobom pokrzywdzonym „Niebieską Kartę -  B” (pouczenie dla osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie).

Grupy robocze wypełniły 15 „Niebieskich Kart -  D” (dane osoby, wobec której 

istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie).

Zespół Interdyscyplinarny złożył 13 wniosków do sądu rodzinnego o wgląd w 

sytuację dziecka w związku z przemocą w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie poprzez uczestnictwo w szkoleniach dotyczących 

przemocy w rodzinie, poradnictwo prawne, poradnictwo terapeutyczne.

W 2015 r. w zakresie podnoszenia kompetencji służb zajmujących się 

problemem przemocy w rodzinie przeszkoleni w tym zakresie zostali 

przedstawiciele:

Policji -  4 osób,

Pomocy społecznej -  6 osób,

Oświaty -  6 osób

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  4 osoby 

Ochrony zdrowia -  1 osoba 

Sądu -  3 osoba

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zespół podjął działania 

informacyjno-edukacyjne w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie 

poprzez nabycie i rozprowadzanie plakatów i ulotek kierowanych do:

- rodziców /opiekunów,

- dzieci,

- współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych,

- osób starszych.

Udostępniono do publicznej wiadomości informacje o instytucjach 

udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie,
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udzielanie informacji o możliwości uzyskania bezpłatnego zaświadczenia 

lekarskiego oraz poradnictwa indywidualnego.

Zespół Interdyscyplinarny w ramach przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie podjął działania diagnozujące poprzez kierowanie poszczególnych 

spraw do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

diagnozę środowiska zagrożonego przemocą dokonywaną przez pracowników 

socjalnych.

Udzielono profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie poprzez 

kierowanie do punktu konsultacyjnego w celu skorzystania z pomocy 

psychologicznej bądź terapeutycznej, prawnej, a także w formie poradnictwa 

medycznego, pracy socjalnej, w tym cyklicznych wizyt w środowisku.

Podjęto oddziaływania wobec sprawców przemocy w rodzinie poprzez 

kierowanie do uczestnictwa w programach korekcyjno- edukacyjnych.

W roku 2015 Zespół Interdyscyplinarny zebrał się czterokrotnie. Podczas 

spotkań całego składu Zespołu Interdyscyplinarnego omawiane były sprawy 

skierowane do grup roboczych oraz efekty pracy grup. Zespół podejmował 

ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny lub środowiska 

znajdującego się w sytuacji kryzysowej i wypracowywał działania mające na 

celu przywrócenie integralności rodziny dotkniętej przemocą.
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Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny 

Plan 2015r. 56.985,00 

Plan 2016r. 56.640,00

Wykonanie :41.486,00

Do zadań własnych gminy zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i

systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015r poz. 332 z póz. zm.) należy:

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek

wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu

funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

a. zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy 

asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

b. organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin 

wspierających,

c. prowadzenie palcówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich 

miejsc dla dzieci,

4) finansowanie:

a. podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

b. kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające,

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo -  terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo finansowych z zakresu wspierania 

rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji 

elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem 

lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.
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Adl) Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XVIII/140/2016 z dnia 27 

stycznia 2016r. uchwalono „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie 

Zdzieszowice na lata 2016-2018”. Powyższy program kontynuuje założenia 

zawarte w programie obowiązującym w latach 2013-2015r.

Gminny Program Wspierania Rodziny skierowany jest do rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

jak również do dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym 

oraz rodzin wymagających wsparcia ze strony profesjonalnych służb 

społecznych. Głównym celem programu jest poprawa jakości funkcjonowania 

rodzin i opieki nad dzieckiem w rodzinach przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Koordynatorem Programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Zdzieszowicach.

W 2015r. pod opieką asystenta rodziny pozostawało łącznie 19 rodzin z czego w 

7 przypadkach współpracowano z rodzinami których dzieci zostały umieszczone 

w pieczy zastępczej natomiast w 12 przypadkach z rodzinami które przejawiały 

problemy w opiece i wychowaniu dzieci - zagrożone umieszczeniem dzieci w 

pieczy. W rodzinach przejawiających problemy opiekuńczo-wychowawcze 

przebywa łącznie 47 dzieci.

Z każdą z rodzin realizowano plan pracy z rodziną i regularnie go 

modyfikowano dostosowując do bieżących potrzeb rodziny.
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Rodziny wspierające

Lp. Wyszczególnienie Liczba rodzin

1 Rodziny wspierające w tym: 0

ustanowione w okresie sprawozdawczym 0

pomagające w opiece i wychowaniu dziecka 0

2 Rodziny wspierające, z tego pomagające w okresie: 0

Powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy 0

3 Rodziny, które korzystały z pomocy rodzin wspierających 0

Asystenci rodziny

Lp. Wyszczególnienie Liczba rodzin

1 Liczba asystentów rodziny w gminie, z tego: 3

zatrudnionych na podstawie umów o pracę 3

2 Liczba asystentów rodziny zatrudnionych przez: 3

jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: 3
ośrodek pomocy społecznej 3

3 Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów 

rodziny (w zł), z tego:

37.1 97

finansowane z budżetu gminy 

finansowane z innych źródeł

25.922.00

11.275.00

4 Liczba rodzin korzystających z usług asystentów rodziny, z 

tego:

15

do 3 miesięcy 1

powyżej 3 do 12 miesięcy 7

przeciętny czas pracy asystenta z rodziną w miesiącach 18

5 Liczba rodzin z którymi asystent zakończył współpracę: 4

6 Liczba rodzin z którymi asystent współpracował -  

narastająco od początku roku

19
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Rozdz. 85213 § 4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz 

za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Składki opłacane są od wysokości pobieranego zasiłku stałego z pomocy 

społecznej na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 

października 1998r.(Dz.U.z 2015rpoz.l21 zpóźn. zm.)

Plan

na2015r.

Wykonanie

na

31.12.2015r.

Liczba

świadczeń

Średnia

wysokość

składkiouw Śr.

własne

zasiłek

stały 15.000,00 3.430,00 15.000,00 354 42,37

Plan na 2016r 20.000,00

w tym OUW-13.00,000 

śr. własne-7.000,00
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Rozdz. 85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

Rozdz. 85214 § 3110
- świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze, wydatki na 

opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia 

w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej 

opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny) 

w tym:

Poz. 001 Zasiłki celowe i celowe specjalne
Zasiłek ęelowy przysługuje zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej:

- osobie, bądź rodzinie spełniającej kryterium dochodowe dla osoby samotnie 

gospodarującej do 634 zł i w rodzinie do 514 zł na osobę przy jednoczesnym 

występowaniu jednej z wymienionych dysfunkcji: ubóstwa, sieroctwa, 

bezrobocia, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej 

choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych 

i wielodzietnych, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski 

żywiołowej lub ekologicznej.

Zasiłek celowy z przeznaczeniem na:

- zaspokojenie niezbędnej potrzeby, zakup żywności, odzieży, opału, częściowe 

pokrycie wydatków mieszkaniowych, zakup leków, na pokrycie wydatków na 

dożywianie dziecka w szkole podstawowej, gimnazjum, pokrycia kosztów 

zdarzenia losowego, drobnych remontów i naprawy w mieszkaniu, a także 

kosztów sprawienia pogrzebu
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Zasiłek celowy i zasiłek celowy specjalny na leki i leczenie

Plan Wykonanie Liczba Średnia

na 2015r. na 31.12.2015r. świadczeń wysokość zasiłku

126.000,00 113.195,00 2.062 104,00

Plan na 2016r. 126.000,00

Poz. 002 Zasiłki okresowe

Zasiłek okresowy przysługuje zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej:

- osobie lub rodzinie w szczególności z powodu: długotrwałej choroby, 

niepełnosprawności, bezrobocia, braku możliwości utrzymania lub nabycia 

uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego, czyli 634 zł,

- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego, czyli 514 zł. na 

osobę.

Zasiłek okresowy

Plan

na 2015r.

Wykonanie 

na 31.12.2015r.

Liczba

osób objętych 

pomocą

Liczba

świadczeń

Średnia

wysokość zasiłku

279.193,00 203.997,00 98 519 392,00

Środki z OUW

182.193,00 179.812,00 - - -

Środki własne 

97.000,00 24.185 - - -
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Plan na 2016r. 200.000,00

Środki z OUW 98.000,00

Środki własne 102.000,00

Poz. 003

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup 

żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 

oraz dożywianie dzieci, uczniów i młodzieży.

Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10.12.2013r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin z zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (MP z 2013r 

poz. 1024) Uchwała Nr XLV/399/2014RM w Zdzieszowicach z dnia 

27.02.2014r.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych 

programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” 

w formie pieniężnej.

oraz Rozdz. 85295 § 3110 poz. 001 

Pozostała działalność -  świadczenia społeczne;

Dofinansowanie dożywiania uczniów realizacja programu „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania”

Zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności 

Pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub 

żywności przysługuje, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód 

na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy (odpowiednio 542zł lub 456 zł).
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Stan na 31.12.2015r.

Plan 205.000,00 w tym: Wykonanie 202.065,00 w tym:

Gmina 82.000,00 Gmina 80.946,00

o u w 123.000,00 O U W 121.119,00

Plan na 2015r. 
w tym:Gmina 
O UW

205.000. 00
119.000. 00 

86.000,00 ( złożono wniosek na 123.000)

Zasiłek celowy i świadczenie rzeczowe

Wykonanie Liczba osób, którym 

przyznano decyzję 

świadczenie

Liczba

świadczeń

/

Średnia 

wysokoś 

ć zasiłku

Zasiłki

celowe 101.788,00 130 389 262,00

Świadczenia

rzeczowe 0,00 0 0 0,00

Dożywianie

Wykonanie Liczba osób

Ogółem 100.277,00 106

Przedszkola i żłobek 8.495,00 29

Szkoły i Młodzież 91.782,00 77

Program ten zakłada udział środków własnych Gminy w wys. 40% całości 

kosztów Programu, 60% natomiast otrzymujemy w ramach dotacji do zadań 

własnych z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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Rozdz. 85214 § 4290
- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego

Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz 

możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym 

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek 

celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Plan

na 2015r.

Wykonanie 

na 31.12.2015r.

Liczba

osób objętych 

pomocą

—7-------------------------------
Średnia

wysokość zasiłku

2.000,00 0,00 0 0

Plan na 2016r. 2.000,00

Rozdz. 85214 § 4330

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego ( opłata za pobyt w DPS)

Kierowanie do domu pomocy społecznej.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym 

życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług 

opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia do domu pomocy społecznej.
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Opłaty za pobyt w DPS

Plan

na 2015r.

Wykonanie 

na 31.12.2015r.

Liczba

osób objętych 

pomocą

Średnia 

miesięczna 

odpłatność za 

osobę

453.000,00 421.983,00 21 1.842,00

Plan na 2016r. 453.000,00

Rozdz. 85216 § 3110

- świadczenia społeczne (zasiłki stałe)

Zasiłek stały przysługuje osobie zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej:

- pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy 

z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli 634zł.

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy 

z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód 

na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, 

czyli 514,-zł

Plan

na 2015r.

Wykonanie 

na 31.12.2015r.

Liczba

osób objętych 

pomocą

Średnia

wysokość zasiłku

251.000,00

OUW 180.000,00 177.122,00

śr.własne 71.000,00 0,00 40 465,00

Plan na 2016r. 215.000,00

OUW 81.000,00

śr. własne 134.000,00
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Rozdz. 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Rozdz. 85228 § 4300
- zakup usług pozostałych

Zgodnie z art. 50 ust. 1: osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby 

lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, 

przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych. Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także 

wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy 

zapewnić.
Zgłoszenie o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych, podobnie jak 

w pozostałych przypadkach kieruje się do pracownika socjalnego z rejonu 

opiekuńczego, w którym zamieszkuje zainteresowana osoba.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, oraz 

w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Odpłatność za świadczone usługi uzależniona jest od dochodu rodziny. 

Rada Miejska w formie uchwały ustaliła tabelę odpłatności za usługi 

opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze

Plan

na 2015r.

Wykonanie 

na 31.12.2015r.

Liczba

osób objętych 

pomocą

Miesięczna 

odpłatność za 

godzinę usługi

59.800,00 31.754,00 18 12,50

Plan na 2016r. 44.900,00
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan

na 2015r.

Wykonanie 

na 31.12.2015r.

Liczba

osób objętych 

pomocą

----7-------------------------------------
Średni koszt za

godzinę

specj alistycznych 

usług opiekuńczych

13.320,00 12.484,00 2 29,31

Plan na 2016r. 20.000,00

Rozdz. 85295

Pozostała działalność

Rozdz. 85295§ 3110 poz 002
- świadczenia społeczne-prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne -  to prace wykonywane przez bezrobotnych bez 

prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez 

gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub 

instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz 

społeczności lokalnej.

Instrument rynku pracy -  skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do 

zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej -  

wprowadzony został od 1 listopada 2005 r. na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 

149 z późn. zm.)
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Świadczenie dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne wykonywane były od 09 marca do 30 listopada 

2015r. w ilości 2.750 godzin, przeciętnie 12 osób w miesiącu. Osoba skierowana 

do wykonywania tych prac mogła przepracować do 10 godzin tygodniowo i nie 

więcej niż 40 godzin w miesiącu. Za 1 przepracowaną godzinę przysługiwało 

świadczenie w wysokości 8,10zł. Osoby bezrobotne kierowane były do odbycia 

prac w WiK w Zdzieszowicach. Praca polegała głównie na wykonywaniu 

czynności porządkowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice.

Środki na to zadanie w 60% refundowane były przez PUP Krapkowice.

Całkowity
koszt

Refundacja z 

PUP

Koszt gminy 

Zdzieszowice

Liczba

osób

Wynagrodzenia 22.275,00 13.365,00 8.910,00 12

Ekwiwalenty 596,00 - 596,00 12

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Od września 2010r OPS realizuje zadania wynikające z Ustawy o systemie 

oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm) Rozdział 8a Pomoc 

materialna dla uczniów.

Do świadczeń tych należą przede wszystkim stypendium szkolne i zasiłek 

szkolny.

Stypendium szkolne przysługuje na dziecko, jeżeli w rodzinie dochody nie 

przekraczają 514 zł na osobę.
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^szczególnienie

Plan dotacji 

(kwota w  

złotych)

Otrzymana 

kwota dotacji 

wg stanu na 

31.12.2014 r.

Kwota

dotacji

uznana za 

wykorzystaną 

i rozliczoną

W  tym  

na

zasiłki

szkolne

(kwota

w

złotych)

Udział środków  

własnych w  

realizacji wypłaty 

stypendiów i 

zasiłków szkolnych 

(kwota w  złotych)

1. 3. 4. 5. 6. 7.
Wypłata 

stypendiów dla 

uczniów o 

charakterze 

socjalnym

71.851,00 71.851,00 58.560,00 0,00 14.640,00

DANE ZA ROK  

SZKOLNY 2013/2014 

(styczeń-czerwiec 2014 

r.)

DANE ZA ROK  

SZKOLNY 2013/2014 

(wrzesień - grudzień 

2014r.)

DANE ZA ROK  

(kalendarzowy) 2014

Liczba

złożonych

wniosków o

przyznanie

stypendium

szkolnego

Liczba

przyznanyc

h

stypendiów

Liczba

złożonych

wniosków o

przyznanie

stypendium

szkolnego

Liczba

przyznany

ch

stypendió

w

Liczba 

wniosków  

o przyznanie 

zasiłku 

szkolnego

Liczba

przyznanych

zasiłków

74 71 58 55 0 0
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Zadania zlecone

Rozdz. 85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego.

Stan na 31.12.2015r. Liczba świadczeń Wydatkowano

Fundusz alimentacyjny 1.378 541.467,00

Zasiłki rodzinne wraz z 

dodatkami

4.815 528.117,00

Jednorazowa zapomoga 

z tyt. urodzenia dziecka

106 106.000,00

Świadczenia opiekuńcze 3.431 752.882,00

Specjalny zasiłek 

opiekuńczy

28 14.560,00

Świadczenie

pielęgnacyjne

209 249.640,00

Zasiłek pielęgnacyjny 3.194 488.682,00

Składka emerytalno 

rentowa od świadczenia 

pielęgnacyjnego

187 60.775,00

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do 

ukończenia 18 roku życia lub w przypadku, gdy się uczy w szkole wyższej, do 

ukończenia 25 roku życia i legitymuje się orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności (w przypadku bezskutecznej egzekucji świadczenia
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alimentacyjnego), jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 

przekracza 725,00 zł.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przysługują rodzinom bądź opiekunom 

prawnym lub faktycznym dziecka, osobie uczącej się, jeżeli dochód na osobę 

w rodzinie nie przekracza 574,00 zł. a w przypadku występowania 

niepełnosprawności nie przekracza kwoty 674,00 zł do 31.10.2014r.

Natomiast od 01.11.2015r.-674 zł na osobę w rodzinie, gdy istnieje 

niepełnosprawność -764 zł na osobę w rodzinie.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje rodzicom 

dziecka , opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli 

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł

Kolejnym świadczeniem które realizowane było w OPS na podstawie Ustawy z 

dnia 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów -był zasiłek 

dla opiekunów, który przysługuje tylko i wyłącznie osobom, które pobierały 

świadczenie pielęgnacyjne i utraciły do niego prawo z dniem 01.07.2013r. w 

związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej 

prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekunów przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie.

Liczba osób Liczba

świadczeń

Wydatkowano

Zasiłek dla opiekunów 5 58 30.160,00

Składki emerytalno -  

rentowe dla 

opiekunów 4 40 5.724,00
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Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe.
Rozdz. 85213 § 4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Składki opłacane są od wysokości pobieranego świadczenia 

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów, na 

podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 

1998r.(Dz.U. z 2015 poz. 121 )

Plan

na 2015r.

Wykonanie

na

31.12.2015r.

Liczba

świadczeń

Średnia

wysokość

składki

świadczenia

pielęgnacyjne,

specjalny

zasiłek

opiekuńczy,

zasiłek dla

opiekunów

7.500,00 7.042,00

Plan na 2016r 4.000,00
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W 2015r. OPS wspólnie z Caritas przy parafii św. Antoniego w 

Zdzieszowicach

-przygotowywał paczki na Boże Narodzenie dla ubogich,

- współorganizował Wigilię dla samotnych.

Współpracuje z Zarządem Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w 

Zdzieszowicach w zakresie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, 

wycieczkach, wczasach, piknikach, zabawach tanecznych.

Pracownicy socjalni współpracowali również z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzieszowicach. Dla potrzeb 

Komisji przeprowadzono 25 wywiadów środowiskowych. Na wniosek innych 

instytucji sporządzono 8 kart informacyjnych.

W ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Krapkowicach dla 86 osób wydano wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności pomagając je wypełnić i dostarczyć do Powiatowego 

Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach.

Również przy OPS funkcjonuje Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy 

domowej ( 2razy w miesiącu po 4 godziny), świadczący porady prawne , z 

których w 2015r. skorzystało 110 osób. Porady prowadziło nieodpłatnie 

Stowarzyszenie „Dogma ” z Mikołowa.

Pracownicy socjalni współpracują z kuratorami z Sądu Rejonowego w 

Kędzierzynie Koźlu oraz z pedagogami szkolnym.
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Zgodnie z art. 110 ust.9 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015r 

poz. 163 ) przedstawiam następujące potrzeby w zakresie pomocy

społecznej na 2012r.:

1. Potrzeby finansowe dot. zadań, na które OPS otrzymuje dotację są 

uzgadniane i aktualizowane na bieżąco z Opolskim Urzędem Wojewódzkim.

3. Potrzeby dot. zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków są 

dostosowywane do planu finansowego, który jest ustalany w poprzednim roku 

kalendarzowym.

3. Występuje duże zapotrzebowanie na pobyt w domach pomocy społecznej i w 

związku z tym występują duże koszty odpłatności za pobyt.

Również wzrasta zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze świadczone w domu na 

rzecz osób starszych. " ' : K' ,n ł * ‘ 16|
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