
Sprawozdanie z działalności 

Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kaźmierzu 

za rok 2016

oraz wykaz potrzeb 

w zakresie pomocy społecznej



Pomoc społeczna jest instytucją polityki 

społecznej państwa mającą na celu 

umożliwienie pomoc osobom i rodzinom  

przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są w stanie 

pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, możliwości i zasoby

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny

w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia  

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie 

w warunkach odpowiadających godności 

człowieka.



Obowiązkowe zadania gminy 

w zakresie pomocy społecznej:

Udzielenie schronienia

Zapewnienie posiłku 

Zapewnienie 

niezbędnego ubrania

Sprawienie pogrzebu



Prawo do świadczeń z pomocy społecznej 

przysługuje  w szczególności z powodu:

 Ubóstwa 

 Sieroctwa 

 Bezdomności 

 Bezrobocia

 Alkoholizmu

 Niepełnosprawności

 Długotrwałej lub ciężkiej choroby

 Przemocy w rodzinie

 Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

 Potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności

 Bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego i inne



Wykaz zadań realizowanych przez                  

GOPS w Kaźmierzu:

 Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych,

 Programy celowe pomocy społecznej,

 Poradnictwo psychologiczne i prawne,

 Wsparcie finansowe,

 Dożywianie w szkołach i przedszkolach,

 Praca socjalna, 

 Wsparcie rodziny poprzez pracę asystenta rodziny,

 Zespół Interdyscyplinarny,

 Dodatki mieszkaniowe,

 Dodatek energetyczny,

 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,

 współpraca interdyscyplinarna

 Współpraca ze Stowarzyszeniem Kaźmierz,

 Współpraca z PFRON,

 Mediacje rodzinne.



KTO ma prawo do świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej ? 

 Osoba samotnie gospodarująca 
o dochodzie nie przekraczającym 

634 zł netto
150% kryterium- 951 zł

 Rodzina, której dochód na osobę 

nie przekracza kwoty 

514 zł  netto 
150% kryterium – 771 zł

Plus któraś z ww. dysfunkcji



Pracą socjalną mogą zostać objęte 

osoby niezależnie od dochodu

Są to różnego rodzaju działania mające 

na celu pomoc osobie lub rodzinie we 

wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności 

do funkcjonowania 

w społeczeństwie poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych 

oraz tworzenia warunków sprzyjających 

temu celowi.



W 2016 do GOPS

 wpłynęło 2 759 dokumentów, 

 wysłanych zostało ok. 2 400 pism, decyzji i innych

 Pomoc społeczna wpłynęły- 252 wnioski -

wydano 457 decyzji w tym 2 odmowę

 Dodatki mieszkaniowe 77 decyzji w tym 4 odmowy

 Dodatek energetyczny 49 decyzji w tym 2 odmowy

 Świadczenia rodzinne 487 decyzji w tym 33 odmowy

 Fundusz alimentacyjny 62 decyzje



Rok Liczba rodzin 

objętych pomocą

Liczba osób objętych 

pomocą

2011 538 1746

2012 502 1 452

2013 477 1 311

2014 413 1 146

2015 292 843

2016 311 888

Pomocą społeczną w poszczególnych latach objęto:



Rok
Liczba rodzin 

objętych pomocą

Liczba osób 

objętych 

pomocą

Liczba osób 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia

2011 128 467 230

2012 120 397 231

2013 128 437 252

2014 112 394 216

2015 107 358 197

2016 121 382 199

Liczba rodzin, którym świadczenia 

przyznano decyzją:



Dany rok Liczba osób 

objętych 

pomocą

Liczba osób 

w rodzinach 

objętych 

pomocą

Liczba udzielonych 

świadczeń

2011 13 18 151

2012 14 24 133

2013 13 22 127

2014 16 23 171

2015 15 22 152

2016 14 20 155

Z zasiłku stałego w poszczególnych latach skorzystało:



NA ZASIŁKI STAŁE 

w 2016 roku wydano

68 441 zł

z czego: z dotacji 54 753 zł

z Gminy Kaźmierz 13 688 zł



Dany rok Liczba rodzin 

objętych pomocą

Liczba osób 

objętych pomocą 

w tych rodzinach

Liczba 

udzielonych 

świadczeń

2011 23 106 91

2012 21 91 74

2013 23 92 110

2014 14 55 78

2015 19 77 66

2016 19 77 68

Z zasiłku okresowego w poszczególnych latach skorzystało:



NA ZASIŁKI OKRESOWE

w 2016 roku wydano

27 738 zł

z czego: z dotacji 23 496 zł

z Gminy Kaźmierz 4 242 zł



Dany rok Liczba rodzin 

objętych pomocą

Liczba osób objętych 

pomocą w tych 

rodzinach 

2011 108 395

2012 96 321

2013 101 333

2014 74 258

2015 75 248

2016 92 283

Z zasiłku celowego i pomocy w naturze 

w poszczególnych latach skorzystało:



NA ZASIŁKI CELOWE 

I POMOC W NATURZE 

W 2016 ROKU WYDANO

102 330 zł

z czego na zasiłki 

specjalne celowe: 6 580 zł 



Dany rok Liczba rodzin 

objętych 

pomocą 

Liczba osób 

objętych 

pomocą

Liczba 

udzielonych 

świadczeń

2011 18 51 25

2012 13 32 13

2013 10 27 16

2014 8 23 16

2015 11 26 16

2016 12 31 12

Ze  specjalnego zasiłku celowego w poszczególnych latach skorzystało:



Dany Rok Liczba osób 

objętych pomocą 

Liczba udzielonych 

świadczeń

2011 4 572

2012 5 808

2013 4 1480

2014 6 2 026

2015 10 3 334

2016 10 2 851

Z pomocy w formie usług opiekuńczych

w poszczególnych latach skorzystało:



NA USŁUGI OPIEKUŃCZE 

w 2016 ROKU WYDANO

42 076,82 zł

usługi w środowisku w 2016 r.

realizowało 7 opiekunek

na umowę zlecenie 

u 10 podopiecznych 



Dany Rok 

Liczba osób 

przebywających 

w domu pomocy 

społecznej

Liczba 

udzielonych 

świadczeń

2011 11 77

2012 8 92

2013 9 101

2014 10 120

2015 9 97

2016 9 96

Z pomocy w formie pobytu w domu pomocy 

społecznej skorzystało w poszczególnych latach:



W Domach Pomocy Społecznej 

w 2016 roku przebywało 

9 osób i Gmina wydała:

248 386,00 zł

średni miesięczny koszt 

3 278,04 zł/osobę

średni miesięczny koszt gminy 

2 579,45 zł/osobę  



Dany rok

Liczba rodzin 

korzystających z zasiłków 

celowych na żywność

Liczba 

przyznanych 

świadczeń

2011 47 137

2012 50 120

2013 37 81

2014 32 66

2015 41 107

2016 47 124

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

w poszczególnych latach objęto: 



Koszt programu „pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” 

w 2016 roku wyniósł:

70 123,00 zł

z czego: z dotacji 42 000 zł 

z gminy 28 123 zł 

co stanowiło 40,10 % 



Dany 

rok

Ogólna liczba 

osób 

korzystających 

z posiłku

Liczba dzieci 

korzystających 

z posiłku

Liczba

udzielonych 

posiłków 

Liczba dzieci 

korzystających z 

posiłku 

na wniosek 

dyrektora

Liczba 

udzielonych 

świadczeń 

(posiłków)

2011 116 103 11 938 14 1 363

2012 126 105 12 403 21 1 544

2013 135 132 15 509 24 1 882

2014 104 102 10 676 10 386

2015 92 91 9 065 2 29

2016 78 78 7 934 2 45

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

w poszczególnych latach objęto: 



ROK
Liczba 

Rodzin 

Liczba 

Świadczeń
Liczba Decyzji

Kwota 

wypłaconych

świadczeń

2011 75 615 109
(w tym 10 odmów)

146 010,00 zł

2012 65 591 109
(w tym 9 odmów)

141 441,43 zł

2013 66 580 107
(w tym 10 odmów)

160 044,39 zł

2014 55 497 105
(w tym 10 odmów)

147 321,14 zł

2015 54 446 77
(w tym 4 odmowy)

128 282,75 zł

2016 50 430
92

(w tym 4 odmowy) 109 772,26 zł

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych 

w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:



Dodatek energetyczny

od 1.05.2015-30.04.2016 i od 1.05.2016-30.04.2017

osoba samotna – 11,09 zł, 11,29 zł

2-4 osób w gosp. domowym – 15,40 zł, 15,68 zł 

5 i więcej osób w gosp. domowym – 18,48 zł, 18,81 zł 

Rok Liczba 

rodzin

Liczba 

świadczeń

Liczba 

decyzji

Kwota

wypłaconych 

świadczeń

2014 31 308

64
w tym 

3-odmowy
4 244,81 zł

2015 32 287

49
w tym 

2-odmowy
4 727, 27 zł

2016 27 270

44
w tym 

6-odmowy
4 143,50 zł



Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 
Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia wsparcie w:

 Analizie sytuacji rodziny jej środowiska oraz przyczyn 

kryzysu w rodzinie,

 Wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,

 Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych,

 Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz 

funkcjonowania rodziny,

 Pomocy w integracji rodziny,

 Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej 

rodziny,

 Dążeniu do reintegracji



Wspieranie rodziny prowadzone 

jest w formie:

pracy z rodziną, 

pomocy w opiece 

i wychowaniu dziecka.

W 2016 roku z 20 rodzinami – gdzie było 

62 dzieci pracowało 2 asystentów rodziny

 Pierwszy - z 15 rodzinami – 51 dzieci 

 Drugi - z 5 rodzinami – 11 dzieci



Piecza zastępcza 

W 2016 roku 13 dzieci przebywało    

w pieczy zastępczej:

8 dzieci w rodzinach zastępczych –

wydano 23 223,56 zł oraz

5 dzieci w placówce opiekuńczo 

wychowawczej – za które poniesiono 

koszty w kwocie  51 845,21 zł

Łącznie wydano: 75 068,77 zł



Świadczenia 

rodzinne 

i fundusz 

alimentacyjny



Świadczenia rodzinne 

W 2016 roku na ś. r. 

wydano 1 818 970,52 zł

Objęto 215 rodzin i wypłacono
4 300 świadczeń

302 –świadczenia pielęgnacyjne

2 354 – zasiłki pielęgnacyjne
Kryterium 674 zł  

niepełnosprawni 764 zł 



Fundusz alimentacyjny

W 2016 roku na świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

wydano 273 416,66 zł
 30 wierzycieli w tym osób uprawnionych

52 - dzieci z 30 rodzin

 Podjęto działania wobec 78 dłużników w 2016

 W 12 przypadkach Organ zawiadomił o ściganiu 

z urzędu dłużników 

725 zł kryterium



Potrzeby w zakresie realizacji zadań GOPS

 Zabezpieczenie środków na realizację bieżących zadań pomocy społecznej

 Zabezpieczenie środków na realizację zadań tj.: świadczenia rodzinne, 
fundusz alimentacyjny i pomocy materialnej dla uczniów, dodatków 
mieszkaniowych i dodatku energetycznego oraz wspierania rodziny

 Zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników pomocy społecznej, 
a zwłaszcza dla pracowników realizujących pracę w terenie – pracowników 
socjalnych i asystenta rodziny

 Zagwarantowanie pracownikom socjalnym, że zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej, jeden pracownik socjalny pracuje z nie więcej 
niż 50 rodzinami, 

 Dbanie o podnoszenie poziomu i doskonalenie zawodowe kadry ośrodka oraz 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego

 Zagwarantowanie pracownikom superwizji w celu zachowania 
i wzmocnienia kompetencji zawodowych i utrzymania wysokiego poziomu 
świadczonych usług oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 



cd. Potrzeb

 Zwiększenie klientom dostępności do poradnictwa 

specjalistycznego ze szczególnym uwzględnieniem terapii 

indywidualnej lub grupowej, w tym psychologicznej, prawnej, 

pedagogicznej

 Zagwarantowanie rodzinom mającym trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo –wychowawczych wsparcia w formie asystenta 

rodziny

 Dalsza realizacja usług opiekuńczych w środowisku poprzez osoby 

świadczące je na umowę – zlecenie

 Zagwarantowanie mieszkańcom Gminy Kaźmierz możliwości 

skorzystania z mieszkania służącego do celów interwencyjnych, 

na wypadek różnych zdarzeń losowych



cd. Potrzeb

 Podejmowanie działań służących aktywizacji (zawodowej, 

społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej) osób marginalizowanych oraz 

zagrożonych wykluczeniem społecznym

 Podjęcia działań służących aktywizacji osób staraszych

 Likwidacja barier – podjazd przy wejściu do budynku GOPS.



Dziękuję za uwagę

Barbara  Armon

Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej

w Kaźmierzu 


