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I. WPROWADZENIE  

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej nakłada na kierownika pomocy społecznej 

obowiązek przedkładania Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka oraz 

przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Działając zgodnie z tym umocowaniem prawnym 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy przedstawia w niniejszym dokumencie 

działania Ośrodka w 2020 roku wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej na 2021 rok.  

Pomoc społeczna stanowi ważny system wsparcia osób i grup społecznych znajdujących się w trudnych 

sytuacjach życiowych, których nie są w stanie samodzielnie rozwiązać. Polityka pomocy społecznej  

w Wierzbicy ukierunkowana jest na podejmowanie różnych działań na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i ma na celu udzielenie świadczeń, usług, które spowodują zmianę sytuacji 

społecznej i materialnej tych osób.  

Podejmowane działania przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Wierzbicy dowodzą, że duże 

znaczenie w podejściu do rozwiązywania problemów osób, które pozostają w systemie pomocy społecznej 

ma udzielania wsparcia odpowiadającego na zróżnicowane potrzeby klientów, co wiąże się z właściwym 

doborem metod, narzędzi i usług społecznych. 

W sprawozdaniu   scharakteryzowano wszystkie realizowane działania w 2020 roku pod względem 

merytorycznym i finansowym z uwzględnieniem źródeł finansowania poszczególnych zadań. Analizie 

poddano także sytuację odbiorców poszczególnych rodzajów świadczeń.   

 

 

 

 

II. Zakres działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy 

1. Zadania 

 

            

Z pomocy GOPS w Wierzbicy korzystają mieszkańcy następujących wsi: Błędów, Dąbrówka 

Warszawska, Łączany, Podgórki, Polany, Polany Kolonia, Pomorzany, Pomorzany Kolonia, Ruda 

Wielka, Rzeczków, Stanisławów, Suliszka, Wierzbica, Wierzbica Kolonia, Wierzbica Osiedle, 

Zalesice, Zalesice Kolonia. Liczba mieszkańców Gminy Wierzbica w dniu 31.12.2020 roku 

wynosiła łącznie 9 645 osób w tym 4884 mężczyzn i 4761 kobiet (dane  

z Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Wierzbicy).  
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Łącznie ze wszystkich form pomocy społecznej świadczonych przez GOPS w 2019 roku 

wynikających z ustawy o pomocy społecznej bez względu na źródło finansowania skorzystało 317 

osób w 214 rodzinach1. Procentowy udział liczby osób, którym udzielono wsparcia w latach 2016-

2020 w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gminy Wierzbica został przedstawiony  

na poniższym wykresie.   

 

Wykres nr 1. Udział procentowy osób, którym udzielono wsparcia w stosunku do liczby mieszkańców w latach 2016 

– 2020 

 

Z wykresu wynika, że w latach 2016-2019 liczba osób objętych wsparciem i pomocą ze 

strony GOPS malała w roku 2020 nastąpił minimalny wzrost a spowodowane było to pandemia 

koronowirusa COVID 19 i związane z tym następstwa typu utrata pracy czy załamania psychiczne.  

Spadek liczby osób w latach ubiegłych nastąpił w wyniku korzystania ludności z innych środków 

z budżetu państwa jak: świadczenia 500+, świadczenia uzupełniające z ZUS, świadczenia 

pielęgnacyjne, stypendia socjalne. W ostatnich latach znacznie więcej osób osiągnęło wiek 

emerytalny przez co otrzymali również świadczenia z ZUS czy KRUS.   

W 2020 roku wsparciem było objętych 317 osób, oznacza to, że 3,29% mieszkańców Gminy 

Wierzbica było objęte pomocą społeczną.  

             Świadczenia przyznawane i wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Wierzbicy były finansowane z dwóch źródeł: ze środków rządowych  

z przeznaczeniem na zadania zlecone i samorządowych z przeznaczeniem na zadania własne.  

 

 
1 Dane bez liczby korzystających z programu: Posiłek w szkole i domu” oraz sprawozdania MPIPS  
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Podział wydatkowanych środków pieniężnych w latach 2016- 2020 przez GOPS w Wierzbicy   

z podziałem na źródła finansowania przedstawiono na wykresie poniżej.  

 

 

Wykres nr 2. Zrealizowane wydatki w latach 2016 – 2020 z podziałem na źródła finasowania  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy realizuje zadania między innymi  

na podstawie ustaw: 

• Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz.U. 2020.0.1876 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych Dz.U. 2020.0.1398 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

Dz. U. 2020.218 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 

2020.821 

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

alkoholizmowi Dz.U. 2019.0.2277 

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. 

2020.1409 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz.U. 2019.0.869 

• Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz.U.2019.0.1781 

• Ustawa o rachunkowości z 29.X.1994r. Dz.2020.2123 
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• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 

Dz.U.2020.2320 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy Dz.U.2019.1495 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych DZ.U. 2019.1843 

 

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy z zakresu pomocy społecznej 

obejmowały w szczególności: 

• prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji administracyjnych, wypłaty zasiłków 

stałych, okresowych, celowych, specjalnych celowych, 

• realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”, 

• kierowanie do placówek całodobowego pobytu, 

• organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, 

• świadczenie pracy socjalnej,                

• działania na rzecz środowiska lokalnego,               

• aktywizacja środowiska lokalnego, 

• zapobieganie wykluczeniu społecznemu.                                                                                                                          

 

W 2020 roku wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy wynosiły łącznie 

2 273 636,03 zł., w tym wydatki na bieżącą działalność wynosiły: 2 270 136,03. natomiast kwota 

3 500,00 zł. to kwota wydatków dotycząca projektu „Aktywni od zaraz”. 

 

Całkowita wartość projektu realizowanego w partnerstwie z Towarzystwem Altum  

pt: „ Aktywni od zaraz” Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka  

z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych  

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, RPO WM 2014 – 2020, współfinansowanego  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wynosi 1 255 156,80 zł. Wkład własny Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 109 630,00 zł i będzie to to wkład niepieniężny. Projekt będzie 

realizowany w latach 2020 -2022  

W projekcie biorą udział osoby z terenu gmin poniżej progu defaworyzacji w powiatach 

kozienickim, lipskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim. Celem głównym projektu jest 

zwiększenie szans na zatrudnienie dla 80 osób (50 kobiet) przy czym z Gminy Wierzbica będzie 

to 50 osób w tym 10 podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, a także 

zapobiegnięcie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa.  
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2. Kadra  

 

 

W 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbicy zatrudnionych było 

ogółem 16 pracowników (15 etatów) na podstawie umowy o pracę.  

Zatrudnienie kształtowało się następująco:  

• Kierownik – 1 etat (2 osoby jedna od 01.01.2020 do 31.03.2020, druga od 15.04.2020 

do 31.12.2020 od 01.04.2020 do 14.04.2020 p.o. kierownika pełnił pracownik socjalny)  

• Księgowa – 2 etaty - Główna księgowa, księgowa  

• Pracownik socjalny – 5 – etatów (sześciu pracowników w tym jeden pracownik  

na zastępstwo osoby na urlopie macierzyńskim) 

• Opiekunka środowiskowa – 4 etaty  

• Asystent rodziny –2 etaty  

• Umowy zlecenia – 7 osób (w tym 3 osoby realizujące usługi w ramach programu:  

„Opieka wytchnieniowa”). 
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III. Struktura wydatków i dochodów za 2020r. – wykonanie planu 

finansowego 

 

 

Tabela 1. Wykonanie planu finansowego GOPS 2020r. – wydatki 

 

ROZDZIAŁ 

 

PLAN NA DZIEŃ 

31.12.2020 

 

WYKONANIE NA 

DZIEŃ 31.12.2020 

% 

WYKONANIA 

 

Razem 

 

2 289 325,00 

 

2 273 636,03 

 

99,31 

85202 - domy pomocy społecznej  

559 000,00 

 

556 441 86 

 

99,54 

85213 - ubezpieczenie zdrowotne  

24 171,00 

 

24 110,40 

 

99,75 

85214 - zasiłki okresowe 168 469,00 168 469,00 100 

85214 – zasiłki celowe  

46 700,00 

26 351,94 99,49 

85214- schronienie 20 109,00 

 

85216 - zasiłki stałe 293 152,00 288 917,71 98,56 

85219 - ośrodki pomocy społecznej 559 228,00 559 029,71 99,96 

85228 - usługi opiekuńcze 212 661,00 205 023,45 96,41 

85295 - pozostała działalność – 

projekt+ wspieraj seniora  

29 590,00 29 590,00 100,00 

85230- Pomoc Państwa w zakresie 

dożywiania 

160 000,00 159 412,42 100,00 

85322- Fundusz pracy – nagroda 

asystent rodziny 

4 080,00 4 080,00 100,00 

83395 – pozostała działalność – 

fundusz szkoleniowy   

3 770,00 3 770,00 100 

85504 – wspieranie rodziny 111 404,00 111 313,87 99,92 

85508- rodziny zastępcze  117 100,00 117 016,67 99,93 
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Tabela 2. Wykonanie planu finansowego GOPS za 2020 - dochody 

ROZDZI

AŁ 

PARAGR

AF 

NAZWA PLAN NA 

DZIEŃ 

31.12.2019 

WYKONA

NIE NA 

DZIEŃ 

31.12.2019 

% 

WYKON

ANIA 

Razem    

85202 0970 Wpływ z różnych dochodów 

(odpłatność za członków rodzin  

w DPS) 

25 000,00 350,00 1,40 

85214 0940 Wpływ z różnych dochodów 

(zwroty nienależnie pobranych 

zasiłków okresowych) 

1 000,00 117,61 11,76 

85216 0940 Wpływ z różnych dochodów 

(zwroty nienależnie pobranych 

zasiłków okresowych) 

5 000,00 0,00 0,00 

85228 0830 Usługi opiekuńcze 37 600,00 38 241,15 102,00 

85395 0970 Wpływy z różnych dochodów  3 016,00 3 016,00 100,00 
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IV. Pomoc społeczna 

1. Informacje ogólne 

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

• ubóstwa 

• sieroctwa 

• bezdomności 

• bezrobocia 

• niepełnosprawności 

• długotrwałej lub ciężkiej choroby 

• przemocy w rodzinie 

• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi 

• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 

• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych 

• braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe 

placówki opiekuńczo-wychowawcze 

• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 

• alkoholizmu lub narkomanii 

• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 

• klęski żywiołowej lub ekologicznej 

   

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosiło 701,00 zł,  

z kolei dla osoby w rodzinie 528,00 zł.  

Rodzaj, forma i kwota przyznanego świadczenia powinna być odpowiednia do okoliczności 

uzasadniających udzielnie pomocy. Osoby, których dochód przekracza powyższe kryterium 

dochodowe, a znalazły się w szczególne trudnej sytuacji życiowej, mogą ubiegać się o pomoc 

finansową z pomocy społecznej.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy udziela pomocy na podstawie 

decyzji administracyjnych w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy. 

W 2020 roku wydano 767 decyzji dotyczących świadczeń z pomocy społecznej. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy realizując zadania ustawy o pomocy 

społecznej w 2020r. udzielił pomocy w formie świadczeń przyznanych w ramach zadań 

zleconych i własnych: 

* 214 rodzinom2, 

* w tych rodzinach żyło 4833 osób, 

* wydano 75 zaświadczeń, 

* przeprowadzono 42 wywiady na rzecz świadczeń rodzinnych, 

* przeprowadzono 33 wywiadów dla innych instytucji  

Na dzień 31 grudnia 2020r. Gmina Wierzbica liczyła 9 645 mieszkańców, z czego 3,29% było 

klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

 

  2. Rodziny objęte pomocą społeczną  

2.1. Powody przyznania pomocy  

 

 

Najczęstszymi powodami udzielenia pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

były: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba i ubóstwo. Z uwagi na wskaźnik 

bezrobocia niezbędne jest podejmowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie szans 

znalezieniu zatrudnienia przez osoby borykające się z problemem bezrobocia, nieaktywnych 

zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poważnym powodem ubóstwa  

w Gminie jest również niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. Ubóstwo jest 

zjawiskiem bardzo negatywnym, które oddziaływane na jakość i poziom życia, a co przekłada 

się na zadowolenie społeczne.  

Można wyróżnić wiele przyczyn i rodzajów ubóstwa – dużą bierność, pasywność, która 

powala na utrzymywanie się wyłącznie ze środków pomocy społecznej, bez refleksji  

o podjęciu próby poprawy własnego losu. Warto podkreślić, że zjawiskiem bezrobocia  

z wyżej wspomnianą postawą związane są często patologie społeczne jak alkoholizm.  

 

 

 
2 Liczba rodzin nie uwzględnia świadczeń z programu” Posiłek w szkole i domu”  
3 Liczba osób nie uwzględnia świadczeń z programu” Posiłek w szkole i domu” 
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W większości przypadków podstawą do udzielania pomocy było równocześnie kilka 

przesłanek.  

 

Tabela 3. Powody przyznania pomocy w 2020 roku – harmonogram4  

Powód trudnej sytuacji 

życiowej  

Liczba rodzin  Liczba osób w rodzinach  

Ubóstwo                                                        42 80 

Bezdomność  4 4 

Potrzeba ochrony macierzyństwa  28 146 

Przemoc w rodzinie 2 2 

Bezrobocie  127 294 

 

Niepełnosprawność 

 

74 

 

140 

 

Długotrwała lub ciężka choroba  

 

 

76 

 

159 

 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo -wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa 

domowego - ogółem 

 

15 

 

57 

 

W tym:  

Rodziny niepełne 

11 36 

Rodziny wielodzietne  4 26 

Alkoholizm  15 29 

Narkomania 0 0 

Trudności w przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego  

4 4 

Zdarzenie losowe 2 7 

Sytuacja kryzysowa 1 1 

 

Najczęstszym powodem przyznawanej pomocy przez GOPS w 2020 r było bezrobocie, 

niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba oraz ubóstwo.   

 

 

 

 
4 Środowiska przedstawione w tabeli mogą być liczone kilkakrotnie  
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Liczba osób, którym udzielono pomocy w latach 2016 - 2020 z podziałem na powód trudnej 

sytuacji życiowej przedstawiona została na wykresie poniżej. 

 

  

Wykres nr 3.   Liczba osób, która otrzymała pomoc w latach 2016 -2020 ze względu na rodzaj trudnej 

sytuacji życiowej. 

 

Z wykresu wynika, że od 2016 roku liczba osób, którym udzielono pomocy spada bez 

względu na rodzaj trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się klienci GOPS. Najczęstszym powodem 

korzystania z pomocy ośrodka było bezrobocie. W wyniku jego spadku maleją również inne 

przyczyny udzielania pomocy jak np. ubóstwo.  
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3. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej  

3.1. Zasiłki stałe  

 

Zasiłek stały przysługuje: 

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku  

lub całkowitej niezdolności do pracy, jeśli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej. 

-pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku  

lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie 

są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

 

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30,00zł miesięcznie i wyższa niż 645,00zł. 

Łącznie uprawnionych do pobierania zasiłku stałego w 2020 r. było 47 osób. Na ten cel 

wydatkowano kwotę 288 917,71. w tym:  

- 40 osoby samotnie gospodarujące 

- 7 osób pozostających w rodzinie  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał także składki na ubezpieczenie zdrowotne  

za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe. Wypłacono 452 świadczenia dla 47 osób na łączną 

kwotę 24 110,40 zł.  

Środki wydatkowane na wypłatę zasiłków stałych w latach 2016- 2020 przedstawiono  

na wykresie poniżej:  

 

            Wykres nr 4. Wydatki na zasiłki stałe w latach 2016-2020 
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Z wykresu wynika, że wydatki na wypłatę zasiłków stałych latach 2016 – 2020 mają 

tendencję malejącą, a było to spowodowane przyznaniem świadczeń emerytalnych  

przez ZUS, poprawą sytuacji życiowej mieszkańców oraz kilka osób nie miało przedłużonego 

orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, co skutkowało brakiem przyznania zasiłku 

stałego. 

 

 

 

3.2. Zasiłki okresowe  

 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności z tytułu długotrwałej choroby, 

niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń 

z innych systemów zabezpieczenia społecznego przy spełnianiu kryterium dochodowego. 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej od dochodu tej osoby lub kryterium 

dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.  

Zasiłki okresowe w 2020 r. zostały przyznane 102 rodzinom na łączną kwotę 168 469,00 zł.  

w tym z powodu5: 

- bezrobocia – 80 rodzinom  

- długotrwałej choroby – 14 rodzinom 

- niepełnosprawności – 12 rodzinom 

- inne                          - 5 rodzinom 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Powodów przyznania pomocy może być więcej niż jeden 
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Wysokość środków wydatkowanych w latach 2016-2020 na zasiłki okresowe przedstawiono 

na poniższym wykresie: 

 

 

Wykres nr 5. Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych w latach 2016- 2020  

 

Z wykresu wynika, że wydatki na zasiłki okresowe w latach 2016 – 2019 miały 

tendencję zniżkową natomiast w 2020 się zwiększyły ze względu na pandemię i pogorszenie 

stopy życiowej Polaków. 

 

 

 

3.3. Zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne 

 

 

W celu niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. 

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. Zasiłki 

celowe mogą być również przyznane z powodu straty w wyniku zdarzenia losowego  

czy w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
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W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach 

przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy  

w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. 

  W szczególnych przypadkach osobie /rodzinie o dochodach przekraczających kryterium 

dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości przekraczającej 

odpowiednio kryterium dochodowe osoby/rodziny, takich zasiłków specjalnych w 2020 roku 

przyznano dla 51 osób.  

W 2020r. na pomoc w formie zasiłków celowych wydatkowano kwotę 26 351,94 zł.  

Szczegółowy podział form pomocy wraz z wydatkowanymi środkami pieniężnymi na ten cel 

został przedstawiony na poniższym wykresie. 

 

                       

                     Wykres nr 6. Formy zasiłków celowych w 2019 r.  

 

Z wykresu wynika, że najwięcej wydatków GOPS poniósł na wypłatę zasiłków celowych jak 

również na opłacenie schronienia dla 4 osób bezdomnych.  

Zasiłków celowych udzielono:  

• 26 351,94 – na wypłatę zasiłków celowych  

- w tym 5 700,00 zł darowizna z dwóch firm przeznaczona na  

o 4 200,00zł na zakup opału dla 11 osób z otrzymanej darowizny  

o 1 500,00 na zakup paczek dla 5 osób z otrzymanej darowizny 

• 20 109,00zł – za pobyt 4 osób w schronisku dla bezdomnych  
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3.4. Składki zdrowotne 

  

W 2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składkę na ubezpieczenie 

zdrowotne 47 osobom pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej, które to nie podlegały 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.  

Na podstawie ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych art. 66 ust 1, opłacono łącznie 452 świadczenia na łączną kwotę 

24 110,40 zł.  

 

3.5. Opiekun prawny  

 

Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki jest 

świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej. Powyższy przepis reguluje art. 36 pkt 1 lit. h 

oraz art. 53a ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki należy do 

zadań zleconych z administracji rządowej realizowanych przez gminę.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 w/w ustawy środki na realizacje tego zadania zapewnia budżet 

państwa.  

Wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie  

to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania 

wynagrodzenia. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie 

wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji 

administracyjnej. 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacane było świadczenie dla jednego 

opiekuna, który sprawował opiekę prawną nad jedną osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. 

W ciągu roku wypłacono opiekunowi 1 świadczenie, na łączną kwotę 525,71zł.   

W 2020r. dwóch pracowników pełniło rolę kuratora dla osób częściowo 

ubezwłasnowolnionych. Gmina Wierzbica nie opłacała kosztów sprawowania tej funkcji.  
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4. Świadczenia niepieniężne pomocy społecznej  

4.1. Posiłek 

 

Pomoc doraźna lub okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje 

osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić (art. 48 ust. 4 ustawy o pomocy 

społecznej). 

Posiłki przyznane dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole mogą być realizowane  

w formie ich zakupu.  

Dożywianie w przedszkolach i szkołach oraz wypłata zasiłków na zakup posiłku lub 

żywności w celu przygotowania posiłku realizowane były w 2020r. w oparciu o program 

„Posiłek w szkole i domu”. Programem zostało objętych 366 osób w tym wydano 6 083 posiłki 

dla 105 dzieci uczących się w placówkach oświatowych.  

W ramach Programu pomocą objęte były dzieci uczęszczające do:  

- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy 

-  Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej  

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Polany  

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach  

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Łączany  

- Zespołu Szkół Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej 

- Gminnego Przedszkola Publicznego w Rudzie Wielkiej  

- Gminnego Przedszkola publicznego w Wierzbicy  

- Gminnego Żłobka w Wierzbicy 

 

Dożywaniem były objęte również dzieci z terenu Gminy Wierzbica w szkołach w innych 

gminach bądź miastach ( Radom, Szydłowiec). 

Na program Gmina Wierzbica wydatkowała kwotę 159 412,42 z czego 127 500,00 zł.  

to dotacja z budżetu wojewody a wkład własny gminy został wydatkowany w kwocie  

31 912,42 zł.  
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Zestawienie wydatków przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” w latach 2016- 2020 przedstawiono na poniższym wykresie. 

 

 

Wykres nr 7 Wydatki na realizację programu” Posiłek w szkole i domu” w latach 2016-2020 

 

Z wykresu wynika, że GOPS wydatkuje od 2016 roku na realizacje programu środki  

na podobnym poziomie, w podobnej kwocie otrzymuje również dotacje na ten cel.    

 

  

4.2. Schronienie  

 

Udzielanie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca 

noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach  

do tego przeznaczonych. 

Na terenie Wierzbicy w 2020 roku pomoc osobom bezdomnym świadczona była poprzez 

skierowanie do schronisk „Monar – Markot”: Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych  

w Stąporkowie, gdzie przebywała 1 osoba, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Mar-Kot 

Schronisko Strzałków, gdzie przebywała również jedna osoba, oraz Stowarzyszenie „Podajmy 

Sobie Dłonie” w Radomiu, gdzie przebywa dwóch podopiecznych GOPS.  
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Powyższe osoby umieszczone w schronisku mają przyznane zasiłki stałe i orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności.  

Ze względu na niski dochód tych osób nie ponosiły one kosztów częściowej odpłatności  

za pobyt w placówce. Łączny koszt ich pobytu w 2020 r. wyniósł 20 109, 00 zł.  

Koszty poniesione na opłacenie pobytu w schroniskach dla bezdomnych przez GOPS  

w latach 2016– 2020 przedstawiono na wykresie poniżej.  

 

 

Wykres nr 8. Wydatki na opłacenie schronisk dla bezdomnych w latach 2016-2020 

  

Wykres wskazuje, że wydatki z każdym rokiem są wyższe, spowodowane jest  

to wzrostem kosztów utrzymania i tym samym wzrostem odpłatności za pobyt w schronisku,  

a także z tym, że, w roku 2020 doszło dwóch nowych podopiecznych GOPS.  
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4.3. Praca socjalna  

 

Praca socjalna jest ważnym zadaniem pomocy społecznej, prowadzona jest w oparciu  

o kontrakt socjalny. Kontrakt socjalny jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą  

ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, która określa sposób 

współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji 

życiowej. W 2020 roku zawarto 1 kontrakt socjalny z podopiecznym przebywającym  

w schronisku dla bezdomnych. 

Podstawowymi metodami stosowanymi w pracy są: rozmowa, wywiad, obserwacja, 

analiza dokumentów osobistych i urzędowych, ewaluacja. Praca socjalna bezpośrednio 

związana jest z potrzebującym człowiekiem, opiera się na zasadzie akceptacji klienta, 

indywidualizacji i podmiotowości.  

 

Praca socjalna umożliwia potrzebującym przezwyciężenie trudności poprzez działania 

wspierające, zabezpieczające lub korygujące/ danie wędki, nie ryby/. Niezależnie od tego jaki 

przybiera charakter, ukierunkowana jest na pomoc jednostkom, grupom lub rodzinom.  

W tutejszym ośrodku praca socjalna prowadzona jest przez pracowników socjalnych  

i obejmuje następujące działania na rzecz potrzebujących: 

- uzyskanie niezbędnych środków materialnych, 

- poprawę warunków mieszkaniowych,  

- rozwiązywania problemów bezrobocia, 

- poprawy stanu zdrowia, 

-zapewnienia opieki starszym i niepełnosprawnym, wykorzystania uprawnień osób 

niepełnosprawnych, 

- zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, 

- poprawy funkcjonowania osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, 

-pomoc specjalistów. 

 

Ponadto praca socjalna to nie tylko praca z indywidualnym przypadkiem, ale także praca 

z grupą i środowiskiem. 
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Pomimo szalejącej pandemii COVID 19 w 2020 roku GOPS stara się współpracować  

ze Stowarzyszeniem „Nasza Ruda”, ze świetlicą środowiskową „Betania”, ze Związkiem 

Emerytów i Rencistów z sołtysami poszczególnych wsi oraz Bankiem Żywności Caritas 

Polska, Stowarzyszenie „Hojne serca”, GOPS współpracuje z Młodzieżowym Ośrodkiem 

Wychowawczym w Wierzbicy, gdzie mieszkanki MOW bezpłatnie oferują usługi fryzjerskie 

klientom GOPS, dla osób skrajnie zaniedbanych i samotnych GOPS współpracuje z DPS w 

Wierzbicy celem utrzymania higieny podopiecznych. W 2020 roku z tej oferty skorzystało  

2 klientów GOPS.  

 

 

 

4.4. Usługi opiekuńcze 

 

 

Usługi opiekuńcze, które są zadaniem obowiązkowym gminy mogą zostać przyznane 

osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych 

osób. Usługi przyznawane są także osobom w rodzinach, gdy rodzina nie jest w stanie 

zaspokoić potrzeb w zakresie opieki. W ramach wykonywanych usług pomoc udzielona była 

w zakresie higieny osobistej, porządków w mieszkaniu, przynoszenie opału i rozpalania  

w piecu, załatwianie wizyt lekarskich i realizowanie recept oraz podawanie leków a także 

przygotowywanie posiłków i dokonywanie zakupów artykułów spożywczych oraz w miarę 

możliwości, zapewnienia kontaktu z otoczeniem. 

Usługi opiekuńcze w 2020r. świadczone były przez 4 opiekunki, 3 zatrudnione na czas 

nieokreślony, 1 na czas określony. Zatrudniano również 7 opiekunek na umowę zlecenie  

w tym 3 opiekunki do świadczenia usług w związku z realizacją państwowego funduszu 

celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych: Opieka 

wytchnieniowa”. 

Niekorzystna sytuacja demograficzna jest szczególnie widoczna w małych gminach  

w których proces starzenia się społeczeństwa zachodzi znacznie szybciej niż w skali kraju.  

W ostatnich latach obserwuje się w gminie Wierzbica tendencję zwyżkową społeczeństwa  

w wieku powyżej 60 lat. Kobiet, które przekroczyły 60 rok życia jest 1 163 co stanowi 12,07% 

społeczeństwa naszej Gminy a mężczyzn powyżej 65 roku życia jest 538 osób,  

co stanowi 5,58% ogółu ludności.  Ogółem osób w wieku emerytalnym zamieszkujących 

Gminę Wierzbica jest 1 701 osób tj. 17,63% społeczeństwa Gminy Wierzbica.  
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Usługi opiekuńcze świadczone były w 19 środowiskach w Wierzbicy i na terenie Gminy 

Wierzbica. Wydatki z tego tytułu wyniosły 205 023,45zł. 

Przedział wiekowy dla osób dla których świadczone były usługi opiekuńcze w GOPS w 2020 

roku przestawione zostały w tabeli poniżej.  

 

                                                   Tabela nr 4 . Wiek osób dla których świadczone są usługi opiekuńcze  

Lp. Przedział wiekowy Liczba osób 

1. 0-50 0 

2. 50-59 0 

3. 60-69 4 

4. 70-79 5 

5. 80-89 6 

6. 90 i więcej 4 

 Ogółem 19 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy podobnie jak w poprzednich latach 

roku, kontynuował realizację programu „Opieka 75+”. Program jest skierowany dla osób  

w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi lub 

pozostającymi w rodzinie. Program jest elementem polityki społecznej w zakresie zapewnienia 

wsparcia i pomocy w zależności od potrzeb, które wynikają ze stanu zdrowia w ramach usług 

opiekuńczych oraz poprawy jakości życia osób 75 lat i więcej. Środki otrzymane na realizacje 

programu przeznaczone były na dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób, którym 

przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i kontynuowane w 2020r. Gmina 

otrzymywała dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów zatrudnienia opiekunek 

świadczących usługi w 3 środowiskach. Na realizację programu „Opieka 75+” GOPS otrzymał 

dofinansowanie w wysokości 16 369,62 zł.  

W 2020 roku GOPS kontynuował program ze środków Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwanego Funduszem Solidarnościowym na 

dofinansowanie resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 

wytchnieniowa”. 

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, którzy 

sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami  

ze znacznym stopniem niepełnosprawności.  
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Celem szczegółowym jest wzmocnienie wsparcia poprzez świadczenie usług opieki 

wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad 

dziećmi czy chorymi z orzeczoną niepełnosprawnością, wsparcie finansowe, specjalistyczne 

poradnictwo min wsparcie psychologiczne, nauka pielęgnacji np. dietetyki.  

Program może być realizowany w trzech Modułach. Moduł I oznacza świadczenie usługi opieki 

wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego i jest skierowany do członków rodzin  

lub opiekunów niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania bądź  

w ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej. Moduł II to rozszerzenie usług 

opiekuńczych w ramach pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia czy mieszkaniach 

chronionych. Moduł III zapewnia świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez 

zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego 

poradnictwa i wsparcia w zakresie dietetyki, rehabilitacji czy pielęgnacji.  

W GOPS w Wierzbicy program” opieka wytchnieniowa” realizowany był w zakresie  

Modułu I. W związku z realizacją programu GOPS wydatkował kwotę w wysokości 45 295,55 

w tym wkład własny 8 990,00 (20% dofinansowania). Opieką z wyżej wymienionego programu 

było objęte 10 osób z czego 6 to osoby nowe a dla 4 świadczono już usługi opiekuńcze również 

poza programem. Usługi na rzecz klientów świadczone były przez 3 osoby zatrudnione na 

umowę zlecenia. Łącznie w ramach programu w 2020 roku sprawowano 1 500 godzin opieki 

wytchnieniowej . 

W 2020 roku po raz pierwszy GOPS realizował program „Usługi opiekuńcze dla osób 

niepełnosprawnych” który jest adresowany do gmin, których zadaniem własnym   

 o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania.  Celem programu jest 

zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla: 

● osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, jak 

również z orzeczeniami równoważnymi, 

● dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności 

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał 50% dofinansowania do wynagrodzenia 

opiekunek świadczących powyższą usługę dla trzech podopiecznych w kwocie 4 963,82 zł. 

Ogółem świadczono 496 godzin usług opiekuńczych dla osób objętych tych programem.  
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4.5. Pobyt w Domach Pomocy Społecznej 

 

Osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku lub niepełnosprawności 

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia  

w Domu Pomocy Społecznej.  

Osoby kierowane są do odpowiedniego typu domu jak najbliżej poprzedniego miejsca 

zamieszkania, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej. Pobyt w Domach Pomocy 

Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, którego 

wysokość ustala: 

- wójt, burmistrz, prezydent miasta w odniesieniu do domów pomocy o zasięgu gminnym, 

- starosta w odniesieniu do domów pomocy o zasięgu powiatowym, 

- marszałek województwa w odniesieniu do regionalnych domów pomocy społecznej  

i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marca każdego roku. 

Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszą: 

- mieszkaniec domu, nie więcej niż 70 % swojego dochodu,  

- małżonek, zstępni przed wstępnymi. 

Wydatki poniesione na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej stanowią 

znaczący procent wydatków jakie ponosi GOPS w skali roku.  
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Wydatki w latach 2016 – 2020 w stosunku do ogólnego planu wydatków przedstawione 

zostało na wykresie poniżej.   

 

 

Wykres nr 9 . Stosunek wydatków poniesionych na DPS do ogólnej kwoty wydatków w latach 2016 - 2020 

 

 

W 2020r. GOPS w Wierzbicy dofinansował bądź pokrył koszty pobytu w domach pomocy 

społecznej 21 osobom, które przebywały w:  

• Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy – 13 osób 

• Dom Pomocy Społecznej w Jedlance – 3 osoby 

• Dom Pomocy Społecznej w Łaziskach – 2 osoby 

• Dom Pomocy Społecznej w Kopernikach – 1 osoba  

• Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach – 1 osoba 

• Dom Pomocy Walki i Weterana w Radomiu – 1 osoba 

 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 556 441,86 zł. Średni miesięczny koszt 

dopłaty gminy do jednego mieszkańca wyniósł 2 208,10 zł. 

W 2020 roku do Domów Pomocy Społecznej skierowano 3 osoby, a zmarło 2 osób.  Na dzień 

31.12.2020 r. w DPS przebywało 19 osób.  
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5. Realizacja programów osłonowych 

5.1. Program „Posiłek w szkole i domu” 

 

Program rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018r. poz. 1007) 

zastąpił Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Jest to program 

wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze 

obowiązkowym określonym w art. 17 ust.1 pkt. 3 i pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  

o pomocy społecznej.  

Program wspiera gminy, które udzielają pomocy w formie wydania posiłku  

lub produktów żywnościowych oraz wypłacą zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności.  

Program ma charakter modułowy – każdy z trzech modułów ma charakter indywidualny 

 i jest kierowany do innego adresata.  Za realizację modułu 1 i 2 odpowiada Minister Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, a za realizację modułu 3 – Minister Edukacji Narodowej: 

Beneficjentami pomocy mogą być zarówno dzieci i uczniowie, jak i osoby dorosłe w tym 

niewychodzące z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które   

nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku.   

Strategicznym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku 

szkolnym gorącego posiłku. W ramach programu przewidziano również udzielenie pomocy  

w formie świadczenia pieniężnego tj. w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku  

lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Celem tego 

programu jest m.in.: 

• wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym  

w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym,  

• poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, 

• długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez 

ograniczenie zjawiska niedożywienia, 

 

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom 

spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r.  

o pomocy społecznej oraz spełnianym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium  

o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.  Kryterium dochodowe w wysokości 150% o którym 

mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej zostało zatwierdzone Uchwałą XIV/86/2019 Rady 

Gminy w Wierzbicy z dnia 28 sierpnia 2019r.  
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Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia a w szczególności: 

• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

• uczniom do czasu ukończenia szkoły, 

• osobom i rodzinom znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej w szczególności osobom samotnym   

w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym: w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych. 

W ramach Programu wydatkowano ogółem 159 412,42 zł w tym: 

• ze środków własnych gminy kwotę 31 912,42 zł. 

• ze środków dotacji celowej kwotę 127 500,00 zł. 

Wykorzystane środki w latach 2016 – 2020 na realizację programów z zakresu dożywiania 

z podziałem na źródła finansowania zostały przestawione na poniższym wykresie. 

 

Wykres nr 10. Wydatkowane środki na realizacje programów: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz 

„Posiłek w szkole i domu” w latach 2016– 2020 

 

W 2020 roku z posiłku w szkołach skorzystało 105 dzieci z terenu Gminy których łączny 

koszt wyniósł: 37 317,42 zł.  W roku 2020 ze względu na pandemię COVID-19 i restrykcjami 

z nimi związanymi, a więc zamknięciem placówek oświatowych i nauką zdalną dzieci GOPS 

w ramach rekompensaty przyznawał zasiłki dla uczniów w kwocie 100 złotych miesięcznie 

na jednego ucznia.  
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W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko wyraża chęć zjedzenia 

posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia 

pomocy w formie posiłku.  

Na wniosek dyrektorów szkół 21 dzieciom sfinansowano posiłki bez konieczności 

przeprowadzania wywiadu środowiskowego. 

 W 2020r. w oparciu o „Posiłek w szkole i domu” wypłacono również zasiłki celowe na zakup 

posiłku lub żywności w celu przygotowania posiłku. Taką formą wsparcia zostało objęte 128 

rodzin, którym wypłacono 475 świadczeń na łączną kwotę 122 095,00 zł. 

Zestawienie dzieci, uczniów, którym został przyznany gorący posiłek oraz osób, którzy 

otrzymali zasiłki na zakup żywności lub gorącego posiłku w latach 2016– 2020 przedstawia 

poniższy wykres. 

 

 

Wykres nr 11. Ilość dzieci i uczniów otrzymujących gorący posiłek oraz ilość wypłaconych zasiłków w latach 2016 

– 2020  

Wysokość zasiłków wypłacanych w latach 2016-2020 jest kwotowo zbliżona do wysokości 

wydatków poniesionych na zakup gorącego posiłku w roku ubiegłym wydatki zmniejszyły się 

znacząco z powodu koronowirusa co za tym idzie zamknięciem szkół .  
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6.1 Ogólne działania przeciw COVID -19 

Rok 2020 należy uznać za szczególnie trudny spowodowany pandemia COVID-19. Pomimo 

wszelkich trudności i obostrzeżeń obowiązujących w kraju, pracownicy GOPS nieustająco 

pełnili swoje obowiązki dla mieszkańców terenu Gminy Wierzbica. Poza szerokim i 

różnorodnym wachlarzem zadań realizowanych przez pracowników GOPS dodatkowo 

wprowadzono dyżury telefoniczne , które miały usprawnić działanie Ośrodka i pomóc osobom 

objętym kwarantanną. Telefony służbowe zabierane były przez pracowników aby po godzinach 

pracy ośrodka mogli kontaktować się i służyć pomocą klientom. Nieustannie działało 

poradnictwo prowadzone przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny. Poradnictwo 

polegało na wysłuchaniu, pozwoleniu na wyrażeniu emocji, prowadzenia rozmów 

wyjaśniających. Pomoc polegała również na sporządzaniu pism urzędowych i realizacji spraw 

za pomocą komunikacji telefonicznej i internetowej.  Stale weryfikowano zgłoszenia. 

Dwukrotnie odebrano zgłoszenie i w ramach współracy z wolontariuszami i Wojskami Obrony 

Terytorialnej , Strażą Pożarną, Postarunkiem Policji zostało ono przekazane do odpowiednich 

służb.  

W dobie koronowiusa wszyscy pracownicy GOPS pracownicy socjalni, asystencji rodziny  

czy opiekunki muszą współpracować ze sobą w szczególny sposób. Asystent rodziny ma 

współpracować z pracownikiem specjalnym w bardzo ścisły sposób ustalając zakres 

niezbędnych działań i sposób ich realizacji. Kontakt asystent a rodziny odbywał się poprzez 

rozmowę telefoniczną , z której sporządzana była notatka. Asystent na podstawie rozmowy 

powinni uzyskać informację czy któryś z członków rodziny jest chory na COVID-19, jakie ma 

objawy, czy wymaga leczenia szpitalnego czy tez rodzina jest objęta kwarantanną i jak długo 

ona trwa. Asystent ma rozpoznać najpilniejsze potrzeby rodziny. Biorąc pod uwagę organizację 

pracy zespół podzielony był na dwie grupy , które to pracują w ośrodku a druga z domu. Łatwiej 

wówczas jest zapobiec zakażeniu większej liczby osób. W razie sytuacji kryzysowej 

pracownicy jechali  w teren w masce, rękawiczkach oraz płynem dezynfekującym a gdy była 

potrzebna interwencja powiadamiali również policję.  

Długotrwałe zamkniecie się rodziny na małej powierzchni i napięcia związane  z przezywaniem 

zagrożenia związanego z koronawirusem może stwarzać okazje dom kłótni, awantur, znęcania 

się nad członkami rodzin. Dzieci, które korzystały z posiłków w szkołach, przedszkolach lub 

innych placówkach wsparcia dziennego mogły chodzić głodne , dlatego tak ważny jest kontakt 

z rodzina nawet telefoniczny aby móc sprawdzić co się dzieje w rodzinie.  
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Praca opiekunek środowiskowych świadczących usługi opiekuńcze dla klientów GOPS została 

zapewniona w sposób ciągły. Sposób realizacji usług był na bieżąco monitorowany. W 

przypadku zakażenia klienta, któremu przyznane były usługi opiekuńcze, usługi te były 

wstrzymywane na czas pobytu w szpitalu lub kwarantanny.  

Na podstawie art. 31 zo -31 zy ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanym nimi sytuacji kryzysowych GOPS w 2020r. otrzymał zwolnienie  

z opłacania składek ZUS. Zwolnienie obejmowało składki na ubezpieczenie społeczne, 

zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych świadczeń 

Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie dotyczyło 50% należności  

za okres od marca do maja 2020r., co stanowiło kwotę 25 394,40zł.  

 

 

6.2 Wspieraj Seniora  

 

W październiku 2020 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło program 

„Program „Wspieraj Seniora”, który, stanowił informację zawierającą wskazówki dotyczące 

możliwości uzyskania przez gminy wsparcia finansowego w roku 2020 w zakresie realizacji 

zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy 

społecznej”, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z 

rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy 

działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid- 19. Wsparcia finansowego dla 

gmin z programu udziela się na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy pomocy społecznej. 

Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat 

i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są 

w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. 

Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących 

artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. 

Przyznanie usługi wsparcia nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania 

decyzji administracyjnej. 
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Gmina Wierzbica otrzymała dofinansowanie w kwocie 20 872,00 a wkład własny wynosił 5 218,00 

pomogła 30 seniorom. Działania GOPS Wierzbica polegały na robieniu zakupów, pomocy  

w sprawach urzędowych, organizowaniu i dostarczaniu żywności, pomocy w opłacaniu rachunków, 

motywujących i wspierających rozmowach telefonicznych.  

 

 

IV. Inne działania związane z pomocą społeczną 

1. Zespól Interdyscyplinarny 

 

Rada Gminy Wierzbica uchwałą nr IV/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. przyjęła Gminny 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2019 – 2022. Celami 

głównymi programu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie 

skuteczności działań interwencyjnych wobec stosujących przemoc w rodzinie przy 

jednoczesnym zwiększeniu pomocy dla ofiary. W ujawnionych przypadkach przemocy  

w rodzinie lub w przypadkach uzasadnionego podejrzenia prowadzona jest procedura tzw. 

„Niebieskiej Karty”. W 2020r. wpłynęło 27 Niebieskich Kart z których 24 sporządzonych było 

przez przedstawicieli policji a 3 przez pracowników GOPS w Wierzbicy.  

Przemocą głównie dotknięte były kobiety w liczbie 25 w wieku od 18 – 67 lat  

oraz 2 mężczyzn w wieku od 18 – 67 lat a agresorami byli wyłącznie mężczyźni.  Zespół 

Interdyscyplinarny odbył 3 posiedzenia, liczba powołanych grup roboczych w skali roku   

to 27 spotkań. Zakończono prowadzenie 21 Niebieskich Kart głównie z powodu ustania 

przemocy bądź odizolowania sprawcy od ofiary.  

W 2020 roku zorganizowano punkt pomocy psychologicznej z którego skorzystało  

w trakcie 42 spotkań 22 osoby. Konsultacje indywidualne dotyczyły głównie tematów:  

• uzależnienia od alkoholu, 

• współuzależnienia,  

• żałoby,  

• przemocy w rodzinie.  

Praca psychologa była sfinansowana ze środków Gminnego Funduszu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.  

Mieszkańcy Gminy Wierzbica zmagający się z problemami alkoholowymi oraz przemocą  

w rodzinie mogą również skorzystać z Punktu Konsultacyjnego ds. problemów alkoholowych 

mogą skorzystać z porad terapeutów ds. uzależnień. W 2020 roku z konsultacji i porad 

skorzystało 70 osób i udzielono im 420 porad.  
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 2. Realizacja zadań asystenta rodziny z zakresu wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej. 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania należące do właściwości gminy  

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w oparciu o ustawę  

z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uchwałą Rady 

Gminy w Wierzbicy XVIII/109/2019 z dnia 13. 12 2019 roku . Został przyjęty Gminny Program 

Wspierania Rodziny na lata 2020-2022. Realizacja programu przebiega w trakcie bieżącej 

pracy pracowników GOPS tj. asystenta rodziny i pracowników socjalnych. 

Praca asystent rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu 

rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, 

zasobów rodziny, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych. Głównym celem 

asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia 

gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego. Efektem powinno być 

odzyskane przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym zżyciem, które pozwala im 

być samodzielnym oraz wypełniać role rodzica aby środowisko rodzinne sprzyjało 

bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Do warunków koniecznych asystentury należy nawiązanie 

relacji z rodzina, długofalowość pracy, dostosowanie stylu komunikacji i metod działania . Jeśli 

warunki organizacyjne pozwalają na kilkumiesięczna prace warto się skupić na najpilniejszych 

zdaniem rodziny sprawach, które przywrócą im socjalne bezpieczeństwo tj. dostęp  

do świadczeń, uzyskanie zatrudnienia, leczenie dzieci, uregulowanie zaległych spraw 

urzędowych itd.  
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Zadania asystent rodziny zostały zobrazowane na poniższym rysunku.  

 

 

Najważniejszym zadaniem asystenta rodziny jest dbanie o bezpieczeństwo dzieci. Czasem 

się zdarza że zachowania destrukcyjne rodziców zagrażają zdrowiu czy nawet życiu dzieci. 

Rodzic pracuje nad zmianą gdy dzieci jest w pieczy zastępczej krótkoterminowej, ale nie każda 

rodzina będzie chciała czy potrafiła skorzystać z takiej formy wsparcia. Praca asystenta rodziny 

powinna być rozumiana jako forma wsparcia, a nie przymusu.  

 

Wydatki gminy na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej 

zgodnie z art. 191 ust. 8 i ust 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej  lub w rodzinnym domu dziecka,  

w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej  

lub interwencyjnym  ośrodku preadopcyjnym – gmina właściwa ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 

wydatki w wysokości:  

• 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej,  

• 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

• 50% w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 
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W 2020r. gmina pokrywała 10%, 30%, 50% kosztów za pobyt w pieczy zastępczej  

dla 21 dzieci w rodzinach zastępczych. Udział procentowy ponoszonych kosztów opłat  

za umieszczenie pieczy zastępczej przez GOPS przedstawia następująca tabela: 

                                         

                                               Tabela nr 5. Udział % odpłatności za dzieci w pieczy zastępczej w 2020 

Odpłatność GOPS w % Liczba dzieci  
  

10% 1 
30% 10 
50% 10 

  

100% 21 
                                  

 

Wydatki związane z realizacją ww. ustawy wyniosły: 

• rodziny zastępcze – 117 016,67 zł. 

• wspieranie rodziny – 111 313,87 zł. 

W 2020r. nie było programu resortowego który pokrywał częściowe sfinansowanie kosztów 

wynagrodzeń asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej, natomiast zastąpiono go programem „Asystent rodziny 2020” który 

przeznaczył nagrody dla asystentów rodziny za pracę w czasie pandemii, na które GOPS 

wydatkował 4 080,00 zł z czego 680,00 zł to wkład własny, a 3 400,00 to dotacja z budżetu 

wojewody.   

Asystent rodziny ma za zadanie pełnić rolę mediatora, pomocnika oraz doradcy a także 

aktywizować i wspierać rodzinę. Podejmuje działania prowadzące do zmiany relacji  

w rodzinie, motywuje do chęci dokonania zmiany i budowania poczucia wartości członków 

rodziny.  

Praca z rodziną polega także na przygotowaniu jej do prawidłowego wypełniania ról 

społecznych odpowiednich do wieku oraz aktywizacji w celu podnoszenia kwalifikacji  

i podejmowania zatrudnienia.  

Zakres działań asystenta rodziny, to praca u podstaw i obejmuje: 

• obszar bezpośredniej pracy z rodzicami, 

• obszar bezpośredniej pracy z dziećmi, 

• działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny, 

• organizacje własnego warsztatu pracy. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy zatrudniał w 2020r. dwóch asystentów 

rodziny w systemie zadaniowego czasu pracy.  

Zgodnie ze sprawozdaniem rzeczowo-finansowym z wykonaniem przez gminę zadań   

z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2020 r. w pieczy zastępczej 

przebywało 21 dzieci. Poszczególna liczba umieszczonych dzieci w rodzinach czy placówkach 

w ciągu roku przedstawia się następująco:  

 

• Styczeń 2020 –   20 dzieci  

• Luty 2020 – 20 dzieci  

• Marzec 2020 – 21 dzieci  

• Kwiecień 2020 – 20 dzieci  

• Maj 2020– 20 dzieci  

• Czerwiec 2020 – 20 dzieci  

• Lipiec 2020– 20 dzieci  

• Sierpień 2020 – 20 dzieci  

• Wrzesień 2020 – 20 dzieci   

• Październik 2020 – 20 dzieci  

• Listopad 2020 – 20 dzieci  

• Grudzień 2020- 20 dzieci.  

 

Asystent rodziny w ciągu roku współpracował z 16 rodzinami. W 2020 roku 

zakończono współpracę z trzema rodzinami, ponieważ dwie zmieniły miejsce zamieszkania  

a w jednej rodzinie z powodu śmierci. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego  

w Szydłowcu względem sześciu z powyższych były sporządzane sprawozdania  

z funkcjonowania tej rodziny.  
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Asystent rodziny w 2020 r realizował szereg działań, mających na celu udzielanie 

wsparcia, pomocy w rozwiązywaniu szeregu problemów w rodzinie. Szczegółowy zakres 

realizowanych działań podjętych przez asystenta rodziny w 2020 został przedstawiony  

w poniższej tabeli.  

  

Tabela nr 6. Działania realizowane przez asystenta rodziny w 2020r. 

Rodzaje działań asystenta rodziny  Liczba 

rodzin  

Indywidualne konsultacje wychowawcze i wsparcie dla rodziców mających 

problemy wychowawcze z dziećmi, nauka stosowania odpowiednich metod 

wychowawczych 

 

15 

Współpraca z pedagogami i wychowawcami  14 

Nauka racjonalnego gospodarowania budżetem 16 

Rozwijanie umiejętności dotyczących uporządkowania mieszkania i obejścia, pomoc 

w poprawie relacji w rodzinie i sąsiadami  

 

16 

Przedstawienie ofert pracy, kursów, szkoleń mających na celu podnoszenie 

kwalifikacji  

 

12 

Pomoc w sytuacjach kryzysowych, psycholog 12 

Ustalanie wizyt u lekarzy, wizyt u prawników 7 

Motywowanie osób z problemem alkoholowym do podejmowania terapii 

uzależnień. 

 

11 

Pomoc z korzystaniu z prawnika, pomoc w sporządzaniu pism urzędowych  

11 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Hojne Serce dla Ofiar Przemocy 2 

 

W 2020r. objętych wsparciem asystenta rodziny było 16 rodzin. Sześć z nich było 

zobowiązanych przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu III Wydział Rodziny i Nieletnich.  

Na wniosek pracownika socjalnego 3 rodziny podjęło współpracę z asystentem. W 1 rodzinie 

dzieci były zagrożone niedostosowaniem społecznym a w 7 występowała przemoc. Rodzin, 

które zmagały się z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi względem małoletnich dzieci 

było 14 rodzin.   
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Szczegółowe zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2020r. są to:  

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami 

rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11ust. 

1; - w 16 rodzinach, 

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej 

pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem 

pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej; - we współpracy  

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, plany znajdują się w tamtejszej 

instytucji,- 4 rodziny 

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym  

w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 

domowego; - w 16 rodzinach, 

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;  

- w 16 rodzinach, 

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 

- w 16 rodzinach, 

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

z dziećmi; - w 15 rodzinach, 

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin; - 16 rodzin, 

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; - 14 

rodzin; 

9) poszukiwanie pracy poprzez przedstawienie ofert, -14 rodzin; 

10) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy 

zarobkowej; - 14 rodzin, 

11) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających  

na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 

psychospołecznych; - 15 rodzin,  

12) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psycho-edukacyjnych, współpraca ze szkołą, 12 rodzin,  

13) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 5,  

14) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców  

i dzieci, - 15 rodzin,  
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15) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu 

kobiet    w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019.473); nie było,  

16) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; - 16 rodzin,  

17) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,                

i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1; - 16 

rodzin,  

18) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;  

- 0 rodzin 

19) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; - 6 rodziny,  

20) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami 

specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;  

min. Stowarzyszeniem Hojne Serce, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

psycholodzy, pedagodzy, kuratorzy, - 16 rodzin 

21) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym   lub grupą roboczą; - 3 spotkania 

zespołu interdyscyplinarnego, 22 grup roboczych. 

 

 

 Dnia 1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin  

„ Za życiem” (Dz. U z 2019.473 tj. z dnia 2019.03.12), na podstawie, której asystent otrzymał 

dodatkowe zadania na rzecz rodziny tj.; 

• koordynowanie działań podejmowanych przez rodzinę w kierunku zmierzającym  

do odnalezienia się w nowej sytuacji, do opieki nad chorym dzieckiem, do dbania  

o siebie w sytuacji, kiedy ciąża jest zagrożona, 

• wskazywanie placówek, gdzie rodzina może uzyskać pomoc i skąd powinna czerpać 

informacje na temat lekarzy, przychodni, położnych, pielęgniarek itp., od których tę 

pomoc uzyska, 

• umawianie rodziny na ewentualne wizyty lekarskie, jeśli z jakichś powodów rodzina 

sama nie będzie mogła tego zrobić, 

• koordynowanie działań porodowych i okołoporodowych, oraz żeby noworodek miał 

zapewnioną opiekę neonatologiczną, 

• koordynowanie wizyt psychologicznych, psychiatrycznych i innych wizyt 

specjalistycznych. 
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Asystent rodziny koordynuje poradnictwo u kobiet posiadających dokument 

potwierdzający ciążę, ich rodzin lub też rodzin z dzieckiem posiadającym zaświadczenie  

o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 

Asystenci rodziny zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbicy nie 

podejmowali w 2020 r współpracy określonej na zasadach Ustawy „Za życiem” 

( Dz. U z 2019.473). Wspieranie rodziny jest podstawowym zadaniem GOPS w Wierzbicy, 

ponieważ jeśli rodzina funkcjonuje prawidłowo wówczas łatwiej jej pokonać sytuacje 

kryzysowe.  

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wymusza inne spojrzenie na 

rodzinę przezywają problemy opiekuńczo-wychowawcze i nakłada nowe obowiązki na gminę. 

Szczególny nacisk ustawodawca kładzie na racę zapobiegawczą opuszczaniu przez dziecko 

swojego środowiska rodzinnego. Zakłada również wsparcie rodzin zastępczych, szczególnie 

niezawodowych w prawidłowym wypełnianiu tych funkcji. Nowe zadania i zmienione 

regulacje prawne dla służb pomocowych są dużym wezwaniem. Zgromadzone doświadczenia 

stanowią bazę dla doskonalenia form pracy z rodziną niewydolna wychowawczo oraz 

budowania systemu wsparcia rodziny w Gminie Wierzbica.  

 

 

3. Skierowania i wywiady.  

3.1. Skierowania  

PEAD to Europejski Program Pomocy Żywnościowej. Polscy przedsiębiorcy  

w ramach unijnych dotacji produkują artykuły spożywcze, które trafią do osób najbardziej 

potrzebujących. PEAD to największy program pomocy żywnościowej w Polsce i zarazem 

największy program Federacji Polskich Banków Żywności co do wielkości przekazywanej 

żywności. Zanim żywność z programu PEAD trafi do rąk beneficjenta koniecznie  

są odpowiednie przygotowania i procedury, w które zaangażowane są jednostki Unii 

Europejskiej, Rządu RP, organizacje charytatywne oraz producenci żywności.  

W Polsce Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej akredytowało  

do dystrybucji żywności w ramach programu PEAD cztery organizacje społeczne: 

• Polski Czerwony Krzyż, 

• Caritas Polska, 

• Polski Komitet Pomocy Społecznej, 

• Federację Polskich Banków Żywności. 
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W ramach PEAD organizacje charytatywne są zobowiązane do kwalifikowania osób, 

którym pomagają, zgodnie z kryteriami zawartymi w art. 5 oraz art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej. Dodatkowym możliwym sposobem kwalifikowania do otrzymania pomocy 

żywnościowej jest tzw. Kryterium dochodowe, związane z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

Ośrodki Pomocy Społecznej często wspierają organizacje w prowadzeniu weryfikacji stosując 

w/w kryteria.  

GOPS weryfikuje dochody i wydaje klientom spełniającym kryterium, które do 26 listopada 

wynosiło 1 402,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056,00 zł. dla osoby w rodzinie 

skierowania, a od 26 listopada 2020 roku jest to odpowiednio: 1 542,20 zł dla osoby samotnie 

gospodarującej oraz 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie, w celu objęcia ich pomocą żywnościową 

w ramach Programu PEAD.  

W 2020 roku GOPS wydał 65 skierowania do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-

2020 r.  

 

3.2. Wywiady dotyczące ustawy o świadczeniach rodzinnych 

 

Pracownicy socjalni (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) przeprowadzili 42 

wywiady środowiskowe celem przyznania – specjalnego zasiłku opiekuńczego   

i świadczenia pielęgnacyjnego.  

W 2020 roku przeprowadzono także 33 wywiadów na rzecz innych instytucji.  

W celu uzyskania dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osoby  

nie ubezpieczone mogą starać się o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń 

opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135). 

Wniosek o wydanie decyzji przyznającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki 

zdrowotnej może złożyć: osoba zainteresowana lub świadczeniodawca (szpital) – niezwłocznie 

po udzieleniu świadczenia w przypadku stanu nagłego. 

Po złożeniu wniosku przeprowadzany jest wywiad środowiskowy mający na celu ustalenie 

sytuacji osoby nie ubezpieczonej. Decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji. W 2020 roku 

wydano 11 decyzji uprawniających do korzystania z opieki zdrowotnej.   
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Ośrodek pomocy społecznej opłaca również składkę na ubezpieczenie zdrowotne  

za osoby pobierające zasiłek stały, a nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu,  

a także za osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, na 

zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 

Zdrowia. 

 

4. Przeprowadzone kontrole w 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

 

W 2020 roku w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej, nie było kontroli zewnętrznych 

jedynie audyt wewnętrzny w listopadzie. pt. „Audyt systemu wydawania decyzji dotyczących 

zasiłków celowych, okresowych i stałych” za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r. W trakcie audytu 

ustalono, że stosowano obowiązujące przepisy w danym okresie, sprawy załatwiane były bez zbędnej 

zwłoki, zasiłki celowe, okresowe, stale ustalane były prawidłowo, precyzyjnie określono zakres 

uprawnień delegowanych pracownikom, prowadzono nadzór nad wykonaniem zadań w celu oszczędnej 

, efektywnej i skutecznej realizacji, zapewniono odpowiedni dobór pracowników odpowiedzialnych za 

badany obszar. Wyniki przeprowadzonych testów audytu wskazywały ze została zapewniona 

adekwatność, skuteczność i efektywność kontroli zarządczej. 

 

 

 

5. Wydarzenia związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   

w Wierzbicy: 

5.1 Realizacja projektu 

 

Od 01 czerwca 2018 roku Gmina Wierzbica wraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej rozpoczęła realizację konkursowego projektu „Aktywni od zaraz”  

nr RPMA.09.01.00-IP.01.-14-0156/17 dla Osi priorytetowej nr IX Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem. Działania 9.1, Aktywizacja społeczno- zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Gmina Wierzbica realizuje 

go z Towarzystwem Altum w którym to projekcie jest partnerem.  
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Całkowita wartość projektu realizowanego w partnerstwie z Towarzystwem Altum pt:  

„ Aktywni od zaraz” Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka  

z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych  

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, RPO WM 2014 – 2020, współfinansowanego  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wynosi 1 255 156,80 zł. Wkład własny Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 109 630,00 zł i będzie to to wkład niepieniężny. Projekt będzie 

realizowany w latach 2020 -2022  

W projekcie biorą udział osoby z terenu gmin poniżej progu defaworyzacji w powiatach 

kozienickim, lipskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim. Celem głównym projektu jest 

zwiększenie szans na zatrudnienie dla 80 osób (50 kobiet) przy czym z Gminy Wierzbica będzie 

to 50 osób w tym 10 podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, a także 

zapobiegnięcie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa. .  

Projekt obejmował następujące formy wparcia: 

- nabycie wiedzy na temat zasobów, potencjału predyspozycji i potrzeb uczestników 

projektu, 

- nabycie kwalifikacji zawodowych  

- nabycie doświadczenia praktycznego w wykonywaniu zawodu, 

-nabycie i podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych 

przez uczestników projektu.  

- diagnoza sytuacji zawodowej, sporządzanie programu określającego ścieżkę reintegracji, 

- sporządzenie Indywidualnego Planu Działania, 

- warsztaty rozwoju osobistego, trening motywacyjny,  

- Grupowe Poradnictwo Specjalistyczne, 

- Szkolenia zawodowe, staże zawodowe. 

 

 

5 .2 Ważne wydarzenia związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wierzbicy: 

 

W 2020 roku ze wzglądu na trudna sytuację pandemiczną Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej nie mógł uczestniczyć w   żadnych imprezach poza terenem ośrodka, natomiast 

nawiązał współpracę z Gminnym Przedszkolem w Wierzbicy efektem czego było zrobienie 

laurek na święta przez dzieci z przedszkola dla podopiecznych GOPS. 
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5.3 Pożar 

 

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy pomagał pogorzelcom  

z terenu Gminy, którzy ucierpieli w trzech pożarach, w Polanach w pożarze poddasza  

w budynku mieszkalnym, w Wierzbicy ul. Partyzantów w pożarze kuchni, oraz  

w Rudzie Wielkiej ul. Kolejowa w pożarze domu. Gops dla poszkodowanych przeznaczył  

na zasiłki celowe łączną kwotę 9 300,00 zł.  

 

 

V. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej 

 

Przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest ustawowym obowiązkiem 

kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, wynikającym z art. 110 ust.9 ustawy o pomocy 

społecznej.  Podstawą do określenia potrzeb jest ocena prowadzona na bieżąco przez Ośrodek 

pomocy Społecznej, który gromadzi dane dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej 

mieszkańców korzystających z pomocy społecznej.  

Należy zapewnić finansowanie świadczeń pomocy społecznej z zakresu zadań własnych 

o charakterze obowiązkowym dotyczącym zapewnienia posiłku, wypłacania zasiłków 

okresowych, celowych, organizowania usług opiekuńczych, sprawienia pogrzebu w tym 

bezdomnym. Stopniowo zwiększa się w strukturze demograficznej udział osób starszych,  

co wymaga zintensyfikowania działań w pomocy społecznej i wsparcia w tej kategorii 

wiekowej. Wzrasta również liczba osób z niepełnosprawnościami, często też opiekuńcza 

niewydolność rodzin wobec dorosłych osób niesamodzielnych, wymaga wysokich nakładów. 

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania są nadal tańszą formą wsparcia osób 

wymagających opieki niż usługi świadczone w domach pomocy społecznej. W celu 

umożliwienia osobom wymagającym opieki pozostania jak najdłużej w miejscu zamieszkania 

należy rozwijać usługi opiekuńcze, podnosić ich jakość i jak najbardziej dopasować do potrzeb 

odbiorców. Również odpłatność ponoszenia przez gminę za pobyt mieszkańców w DPS stale 

wzrasta, co bardzo obciąża budżet gminy. Opłacenie pobytu mieszkańca w DPS jest droższą 

formą wsparcia niż realizacja usług opiekuńczych w miejsca zamieszkania.  
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Zauważa się wzrost liczby rodzin, których członkowie długotrwale chorują lub są 

osobami z niepełnosprawnościami.   

Istnieje potrzeba rozwoju budownictwa komunalnego, socjalnego, adaptacji 

istniejących pomieszczeń celem zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych osób o niskich 

dochodach.  

Istnieje też konieczność rozszerzenia pacy z rodzinami dotkniętymi przemocą domową 

o specjalistyczne poradnictwo, organizowanie szkoleń i warsztatów związanych  

z funkcjonowaniem rodziny i prowadzeniem gospodarstwa domowego.  

Niezbędna jest stała ewaluacji pracy kadry pomocy społecznej oraz profesjonalne  

i specjalistyczne szkolenia.  

W związku z planowanym  przejęciem świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych 

istnieje potrzeba  zmiany organizacji pracy ośrodka.  

Jako bardziej znaczące Ośrodek wskazuje na:  

• Poszerzenie działań służących aktywizacji – społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej  oraz 

zawodowej, osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

• Wsparcie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji, gównie z zakresie opieki  

i wychowania dzieci, 

• Dalsza pomoc dla osób starszych, niepełnosprawnych jak również dzieci i młodzieży, 

gdzie nie ma możliwości dożywiania programem rządowym. Przyznane pomocy 

pieniężnej na zakup posiłku,  

• Zapewnienie środków finansowych w budżecie gminy w pełni zabezpieczających 

odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS,  

•  utworzenie Klubu Seniora 
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Źródło:  

 

1. Sprawozdanie MPIS-03 roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze  

i usługach, oraz za lata 2016 - 2020 

2. Sprawozdanie z realizacji programu „Posiłek w szkole i domu” oraz program „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” za lata 2016 -2020., 

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOPS za 2020 – DOCHODY  

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOPS za 2020– WYDATKI 

5. Sprawozdanie „Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w 2020r.” 

6. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej 2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie sporządziła:  

1) Izabela Lorenc – kierownik GOPS 

2) Ilona Pervez  –  główna księgowa GOPS  

 

 

 

 


