
Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków budżetowych za 2018r. 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie. 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie przedkłada sprawozdanie roczne z działalności 

Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wykorzystania środków budżetowych za rok 2018r.  

 

 

W 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie realizował zadania z zakresu: 

1. Pomocy społecznej, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 

 

2. Przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, wynikające z ustawy z dnia  

28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, 

3. Przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych, wynikających z ustawy z dnia 

11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

4. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowanie wobec 
dłużników alimentacyjnych zgodnie z  ustawą z dnia 7 września 2007r.  
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

5. Realizacja zdań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w 
sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, 
 

6. Realizacja zdań wynikających z Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach 
mieszkaniowych, 
 

7. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny,  

8. Realizowanie zadań z zakresu przemocy domowej w ramach działającego Zespołu 

Interdyscyplinarnego, wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie,   

9. Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu  rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, 

10. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie, 

11. Wydawanie żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 

– 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej Potrzebującym. 

 

 

 

 



 Zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2018r. 

 

Powyższe zadania realizowała karda Ośrodka w następującym składzie:  

1. Kierownik – 1 etat,  

2. Główny Księgowy – 1 etat, 
3. Komórka d.s świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+), funduszu alimentacyjnego  
- 4 etaty    
4. Stanowiska pracy ds. świadczeń, w tym dodatki mieszkaniowe – 3 etaty,   
5. Pracownicy socjalni (praca w terenie) – 4 etaty,  
6. Opiekunka usług opiekuńczych (zadania własne gminy) – 2 etaty, 
7. Opiekunka usług specjalistycznych (zadania zlecone gminie z  ustawy o ochronie zdrowia       
psychicznego) – 1 etat.  
8. Informatyk – ½ etatu ,   
9. Asystent rodziny – 1 etat,    
oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie:  
1. Kierownik – 1 etat 
2. Opiekun w ŚDS – 2 etaty 
W 2019r. wzmocniono zatrudnienie w Ośrodku o 1 pracownika socjalnego – praca w terenie oraz w 
ŚDS zatrudniony opiekun oraz pracownik socjalny.     
 

 Pomoc społeczna 

W 2018r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 277 rodzin – 668 osób w rodzinach. Pracą 
socjalną objęto 371 rodzin - 888 osób w rodz. (zadanie własne gminy o charakterze 
obowiązkowym). Dominującym problemem powodującym potrzebę objęcia pomocą było ubóstwo 
(stwierdzone u 166 rodzin) i bezrobocie (stwierdzone u 164 rodzin). Wydano tylko 8 decyzji 
odmawiających przyznania pomocy. 
 
 

Rodziny zostały objęte następującymi formami pomocy: 

– zasiłek stały – plan środków  283 903,00zł (całość z dotacji)  

                             wykonanie 283 903,00zł. 

Pomocą w postaci zasiłku stałego objęto 60 osób uprawnionych – 90 osób  

w rodzinach, w  tym 4 mieszkańców DPS w Zochcinku.     

– składka zdrowotna – plan środków 23 925,00zł. (całość z dotacji) 

                                           wykonanie 22 837,00zł. 

Pomocą w postaci opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne objęto 52 osoby uprawnione do 

pomocy w postaci zasiłku stałego.  

– zasiłek okresowy – plan środków 115 603,00zł. (całość z dotacji)          

                                       wykonanie 108 580,33zł  

Pomocą w postaci zasiłku okresowego objęto 91 rodzin (209 osób w rodzinach). 



– zasiłek jednorazowy – plan środków 144.000,00zł (środki własne) 

                                             wykonanie 124.498,36zł z tego: 

pomoc wydatkowano na zakup leków, żywności, opału  itp. dla 211 osób (459 osób w rodzinie), w 

tym pomoc w postaci specjalnych zasiłków celowych – 27.538,00zł. (54 rodziny i 94 osób w 

rodzinach), sprawienie pogrzebu – pomoc dla 5 rodzin na kwotę 16.400,00zł. 

– program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan środków 155 500,00zł  

w tym dotacja  124 400,00zł., środki własne – 31 300,00zł (20%) 

 

środki wydatkowano w całości na:  

- świadczenie pieniężne – 69.621,85zł, pomocą objęto 126 rodzin (305 osób w rodz.), udzielono 430 

świadczeń, 

- dożywianie dzieci w szkołach – 68.077,00zł., pomocą objęto 139 dzieci w 13 szkołach i 2 

przedszkolach,  

- dożywianie dzieci typowanych przez dyrektorów szkół – 2.021,00zł., pomocą objęto 5 dzieci, 

- dożywianie osób z problemem alkoholowym – 15.780,15zł., pomocą objęto 22 osoby.  

 

– Domy Pomocy Społecznej – plan środków 444.569,00zł. (środki własne) 

                                                       wykonanie 435.169,39zł. 

Pomocą w postaci odpłatności za pobyt w DPS objęto 17 osób m.in. w DPS w Zochcinku, 

Pęcławicach, Bejscach, Sobowie, Kałkowie i Ostrowcu Św.  W 2018r. skierowano 3 nowe osoby, 3 

osoby  zmarły. Zwrotów z tytułu odpłatności za pobyt w DPS członka rodziny dokonywali członkowie 

rodzin 3 osób umieszczonych, wpływy wyniosły 33 984,22zł i stanowiły dochód Gminy Opatów.  

 

– usługi opiekuńcze – plan środków 74 166,00zł. (środki własne) 

   wykonanie 69 266,87zł.  

Środki wydatkowano na realizację usług opiekuńczych świadczonych u 18 osób starszych, 

niepełnosprawnych (24 osoby w rodzinach). Zatrudnienie 2 opiekunek, umowa o pracę i umowa 

zlecenie.  

Ponadto gmina realizowała Program rządowy „Opieka 75+” (dofinansowanie do realizacji przez 

gminy usług opiekuńczych). Plan środków wyniósł 1 454,00zł., wykonanie 716,22zł.  

 

– specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan środków 79 318,00zł. (zadania zlecone) 

     - wykonanie 68 828,74zł. 

Środki wydatkowano na  realizację specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych u 19 osób 

dorosłych (35 osób w rodzinie) - realizacja w ramach etatu opiekunki, i u  5 dzieci niepełnosprawnych, 

w zakresie terapii i logopedii – realizacja w ramach umowy zlecenia przez pedagoga/logopedę.  

 

– usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 6.000,00zł. 

     - wykonanie 5.999,82zł. 

Pomoc dla 1 rodziny poszkodowanej w wyniku huraganu. 

 



– wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych  – plan 20 402,00zł.     

      wykonanie – 20 401,50zł.  

Wynagrodzenia otrzymywało w ciągu roku 5 opiekunów prawnych.  

Ponadto wypłacane jest wynagrodzenie dla kuratora sprawującego opiekę nad 1 osobą częściowo 
ubezwłasnowolnioną (w ramach zadań własnych gminy).  
  

– prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy (zadania zlecone)  

– plan środków – 414 209,90zł. 

   wykonanie – 398 120,47zł. 

Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie (typ 
AB) jest placówką dziennego pobytu. W 2018r. ŚDS dysponował 23 miejscami. Na podstawie 
wydanych decyzji w zajęciach brało udział 27 osób. ŚDS oferuje: bezpieczne miejsce spotkań, 
możliwość samorealizacji w czasie wolnym, pomoc w stosowaniu zaleceń terapeutycznych, 
rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym z 
pomocą różnego rodzaju treningów i warsztatów terapii, organizowanie wyjść poza teren Domu oraz 
imprez integracyjnych na terenie Domu, poradnictwo i pomoc edukacyjną dla rodzin, możliwość 
korzystania ze sprzętu rekreacyjno-rehabilitacyjnego, audio-video, internetu itp.). Funkcjonują 
pracownie: kulinarna, plastyczno-rękodzielnicza, modelarska, rehabilitacyjno-sportowa, 
komputerowa, sala wyciszeń.     
 

 Świadczenia rodzinne i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny (zadania zlecone) 

 

Plan środków  4 126 895,00zł.          

Wykonanie 4 086 480,00zł.  

W tym na: realizację świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, alimentacyjnych i składki ZUS 

3 974 749,63zł. oraz wydatki rzeczowe i wynagrodzenia – 111 730,37zł. 

Realizacja świadczeń przedstawiała się w sposób następujący:  

– zasiłek rodzinny z dodatkami (pomniejszone o zwroty)– 1 357113,00zł. – 8 078 świadczeń w tym: 

kwota przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych – 949 026,00zł.  

dodatki do zasiłku rodzinnego – 408 087,00zł. z tytułu: 

- urodzenia dziecka – 39.000zł. - 39  świadczeń; 

- opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego –  42 819,00zł. - 109 świadczeń; 

- samotnego wychowywania dziecka – 64 508,00zł. – 316 świadczeń; 

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 74 990,00zł. – 689 świadczeń; 

- nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 47 910,00zł. – 658 świadczeń; 

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 91 960,00zł. – 968 świadczeń; 

- rozpoczęcie roku szkolnego – 46 900zł. – 469 świadczeń. 

 

– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Becik” – 67.000,00zł. 

– zasiłek pielęgnacyjny – 727 415,00zł 

–  świadczenie pielęgnacyjne – 772 258,00zł  

– specjalny zasiłek dla opiekuna – 137 391,00zł 

–  zasiłek dla opiekuna – 62 875,00zł 



– składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców – 143 086,02zł.  

– świadczenie rodzicielskie – 275 403,00zł.  

 

W 2018r. pomocą w ramach świadczeń rodzinnych objęto 442 rodziny. Przyjęto 779 wniosków, 

wydano 1355 decyzji w sprawie, w tym  57 decyzji odmownych i 42 decyzje żądające zwrotu 

nienależnie pobranych świadczeń.  

Świadczenia rodzinne przy przekroczonym kryterium dochodowym, wg. zasady  „złotówka za 

złotówkę” przyznano na kwotę 66 507,71zł.  

 

– świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wykonanie – 365 700,00zł.  

 
W 2018r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 48 rodzin. Wydano 76  decyzji 
administracyjnych, w tym 1 odmowę i 3 decyzje żądające zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.  
Ponadto Ośrodek prowadził postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.  

- kierowane były pisma do PUP w Opatowie dotyczące potrzeby aktywizacji zawodowej dłużników 
(dotyczyło 25 dłużników); 
- przeprowadzono 38 wywiadów oraz odebrano 38 oświadczeń majątkowych oraz w oparciu o 
powyższe  przekazano do komorników sądowych 38 informacji, które mogły mieć wpływ na 
skuteczność egzekucji;  
-  Ośrodek przekazał informacje o zadłużeniu dłużników alimentacyjnych do 5 biur informacji 
gospodarczej.  Dane o stanie zobowiązań dotyczyły 89 niesolidnych  dłużników.   
 

– składka na ubezpieczenie zdrowotne – plan środków  33 654,00zł.     

     - wykonanie – 33 518,58zł.  

Opłacono składki dla 39 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, SZO i ZDO.   

 

 Karta Dużej Rodziny  (zadania zlecone) 

 

Plan środków 201,00zł.  Wykonanie  – 80,41zł.  

W 2018r. wpłynęło 16  wniosków o wydanie karty, w tym 5 wniosków o  przedłużenie 
ważności karty i 4 wnioski o przyznanie dodatkowej formy karty tj. w formie elektronicznej. Łącznie 
wydano 27 kart tradycyjnych oraz 23  w formie elektronicznej. Ogółem, od początku realizacji zadania 
VI 2014 – grudzień 2018r. 142 rodziny posiadają kartę w tym 16 rodzin kartę elektroniczną. Dotyczy 
to  łącznie 693 osób w rodzinach, 274 rodziców i 419 dzieci.  
 

 Świadczenie wychowawcze 500+ (zadania zlecone) 

 

Plan środków 6 113 130,00zł.        Wykonanie 6 039 131,85zł.,  

w tym świadczenia: 5 948 416,73zł. i koszty obsługi 90 715,12zł. 

 

Świadczenie wychowawcze pobierało  747 rodzin – na 1.132 dzieci.  

W 2018r. wpłynęło 794 wnioski. Wydano 869 decyzji administracyjnych, w tym 25 decyzji 
odmownych, 10 decyzji żądających zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Liczba wypłaconych 
świadczeń wyniosła 11.930. Przekazano 26 spraw do ŚUW w Kielcach o ustalenie, czy mają 
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.  
 



 Świadczenie „Dobry Start” (zadania zlecone) 

 

Plan środków - 420 229,00zł., wykonanie – 355 910,00zł.  
W okresie od 01.07. – 30.11.2018r. przyjęto 827 wniosków od 823 rodzin. Wypłacono 1148 
świadczeń jednorazowych dla dzieci z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wydano 1 decyzję 
odmowną.  
 

 Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 

 

1.  Zatrudnienie asystenta rodziny 

Plan środków – 31 517,00zł., wykonanie –  14 052,10zł,  

w tym ze środków zleconych – 5.814,47zł. i ze środków własnych – 8.237,63zł.  

W ramach realizacji zadań zatrudniony asystent rodziny w 2018r. współpracowała z 14 rodzinami, z 

liczbą dzieci w rodzinach 32. Środki na zatrudnienie asystenta m.in. w ramach dotacji pozyskanej w 

otwartym konkursie ofert „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2018”. 

 

2. Finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

Plan środków:  76 671,00zł., wykonanie: 62 879,12zł.   

W 2018r. 7 dzieci  przebywało w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej  w Nieskurzowie Nowym, 2 

dzieci  zostało umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarłowie Ponadto 3 dzieci z 

rodzinnej pieczy zastępczej od grudnia 2018r. trafiło do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w 

Ożarowie. Łącznie w skali roku w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 13 dzieci. Gmina 

ponosiła koszty pobytu 7 dzieci. 

 

3. Finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych  

Plan środków na 2018r. : 28 238zł., wykonanie:  28 236,59zł.  

Łącznie gmina Opatów ponosiła koszty pobytu wobec 7 dzieci (w  tym 1 dziecko do 11.07.2018r. tj. do 

czasu adopcji.) 

 

 Dodatki mieszkaniowe (zadanie własne) 

 

Plan środków – 144 000,00zł., wykonanie – 141 388,44zł.  

Wypłacono 1.082 dodatki mieszkaniowe dla 110 rodzin. Wydano 15 decyzji odmownych.   

 

 Dodatki  energetyczne (zadania zlecone) 

 

Plan środków – 12 732,99zł., wykonanie – 12 118,88zł.  

Wypłacono 820 dodatków energetycznych dla 81 rodzin. 

 

 

 



 Zespół Interdyscyplinarny 

 

Pracownicy socjalni Ośrodka pracują w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego d.s Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. W 2018r. do Zespołu wpłynęło 28  NK. Zespół pracował na 4 posiedzeniach 

oraz 21 grupach roboczych, które odbyły 31 posiedzeń.  Oddziaływaniem Zespołu  zostało objętych 

33 rodziny z 83 osobami w rodzinach. Sporządzono 25 formularzy Niebieska Karta – C oraz 2 

formularze Niebieska Karta – D.   

 

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

 

Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących realizowana jest w oparciu o Program 

Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Okres trwania Podprogramu w 2018 r. przypada od 01.08.2018 do 

31.05.2019r. Kwalifikowanie osób uprawnionych należy do ośrodków pomocy społecznej. Do pomocy 

uprawnia spełnianie kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej (do 200% 

kryterium tj. 1.402zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056zł. dla osoby w rodzinie) oraz 

występowanie w rodzinie dysfunkcji wskazanych w ustawie o pomocy społecznej.  Dystrybucją 

żywności na podstawie otrzymanych skierowań zajmowało się na terenie gminy Opatów  

Stowarzyszenie Wiejskie „Nasze Kobylany” (wydano  223 skierowania dla 544 osób w rodzinach).  

 

 Ustalenie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej 

 

Tut. Ośrodek prowadził postępowania w sprawach 6 osób nie posiadających żadnego tytułu do 

ubezpieczenia zdrowotnego, które spełniały kryteria dochodowe wynikające z przepisów ustawy o 

pomocy społecznej. Postępowanie zostało zakończone wydaniem decyzji na podstawie której przez 

okres 90 dni przysługuje osobie prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych - stosownie do ustawy 

z dnia  27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

   

 

Pracownicy Ośrodka realizując powyższe zadania współpracują ze szkołami, Policją, Sądem 

Rejonowym i kuratorami, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym 

Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, stowarzyszeniami i organizacjami 

pozarządowymi, specjalistami z Punktu Konsultacyjnego przy UMiG Opatów, organizacjami 

kombatanckimi itp. 

 

Realizacja zadań pomocy społecznej  na terenie Miasta i Gminy Opatów jest skuteczna 
i wszechstronna  dzięki współdziałaniu tut. Ośrodka  ze społecznością lokalną, przy zaangażowaniu 
Radnych Rady Miejskiej i Władz Samorządowych Miasta i Gminy Opatów.   
  

 

 

 


