
Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków budżetowych za 2020r. 

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 2020.  

W 2020r. 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. 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 31.12.2020r. 

 

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 – 2 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,    
 
 

 Pomoc społeczna 

W 2020r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 221 rodzin – 430 osób w rodzinach. Pracą 

socjalną objęto wszystkie rodziny (zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym). 

Dominującym problemem powodującym potrzebę objęcia pomocą było ubóstwo (stwierdzone u 142 

rodzin) i niepełnosprawność (stwierdzone u 119  rodzin).  

Wydano 829 decyzji w tym 6 decyzji  odmawiających prawa do przyznania pomocy. 

 

Rodziny zostały objęte następującymi formami pomocy: 

– zasiłek stały – plan środków  284 310,00zł. (całość z dotacji)  

                             wykonanie 279 838,90zł. 

Pomocą w postaci zasiłku stałego objęto 52 osoby uprawnione – 67 osób w rodzinach.   

– składka zdrowotna – plan środków 25 884,00zł. (całość z dotacji) 

                                           wykonanie 23 170,70zł. 

Pomocą w postaci opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne objęto 45 osób uprawnionych do 

pomocy w postaci zasiłku stałego.  

– zasiłek okresowy – plan środków  105 000,00zł. (całość z dotacji)          

                                       wykonanie 89 042,49zł. 

Pomocą w postaci zasiłku okresowego objęto 75 rodzin (146 osób w rodzinach). 

– zasiłek jednorazowy – plan środków 120 000,00zł (środki własne) 

                                             wykonanie 57 397,14zł z tego: 



Pomoc wydatkowano na zasiłki celowe na zakup leków, żywności, opału  itp. w  wys. 

12.928,42zł. (61 rodzin tj. 101 osób w rodzinie), w tym pomoc w postaci specjalnych zasiłków 

celowych – 3.802,00zł. (17 rodzin tj. 25 osób w rodzinie), oraz sprawienie 3 pogrzebów 4.170,00zł. (w 

tym 1 dla osoby bezdomnej). W 2020r. Ośrodek opłacił pobyt w schronisku dla 6 osób bezdomnych 

na kwotę 40 298,72zł., w tym 2 osoby w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.  

– program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan środków   85 000,00zł.  

w tym dotacja  68 000,00zł., środki własne – 17 000,00zł. 

środki wydatkowano w całości na:  

- świadczenie pieniężne (zasiłek celowy) – 46 714,12zł, pomocą objęto 93 rodziny ( 226 osób w rodz.), 

przyznano 223 świadczenia, 

- dożywianie dzieci w szkołach – 17 869,24zł., pomocą objęto 70 dzieci w 4 szkołach, 2 przedszkolach 

i 5 placówkach edukacyjnych,  

- dożywianie osób z problemem alkoholowym – 20 416,64zł., pomocą objęto 15 osób.  

 

– Domy Pomocy Społecznej – plan środków 458 443,00zł. (środki własne) 

                                                       wykonanie  338 254,46zł.  

Pomocą w postaci odpłatności za pobyt w DPS objęto 14 osób m.in. w DPS w Zochcinku, 

Pęcławicach Górnych, Bejscach, Sobowie, Kałkowie i Ostrowcu Św.  W 2020r. skierowano 1 osobę 

na czas określony, która w 2020r. powróciła do środowiska. Zwrotów z tytułu odpłatności za pobyt 

w DPS członka rodziny dokonywali członkowie rodziny 1 osoby umieszczonej, wpływy wyniosły 

14.387,18zł i stanowiły dochód Gminy Opatów.  

 

– usługi opiekuńcze – plan środków 133 834,00zł. (środki własne) 

   wykonanie 119 727,21zł. 

Środki wydatkowano na realizację usług opiekuńczych świadczonych u 24 osób starszych, 

niepełnosprawnych, w tym 7 środowisk na wsiach. Zatrudnienie 2 opiekunek w ramach umowy 

o pracę oraz okresowe wzmocnienie w postaci osoby zatrudnionej na umowę zlecenie.  

Wpływy z tytułu odpłatności osób za usługi opiekuńcze wyniosły 16 096,34zł.  

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

gminy usług opiekuńczych). Objętych pomocą w ramach w/w Programu było 11 osób starszych.  

Plan środków wyniósł  11 397,00zł., wykonanie 9 983,25zł.  

 

– specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan środków 78 439,00zł. (zadanie zlecone) 

     - wykonanie  72 229,65zł. 

Środki wydatkowano na  realizację specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych u 17 

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

niepełnosprawnych, w zakresie terapii i logopedii – realizacja w ramach umowy zlecenia przez 

pedagoga/logopedę.   

 

– wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych  – plan  33 247,00zł. (całość z dotacji) 

     wykonanie – 33 241,67zł.  

Wynagrodzenia otrzymywało w ciągu roku 6  opiekunów prawnych i kuratorów.  



 Świadczenia rodzinne i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny (zadania zlecone) 

 

Plan środków  4 139 414,00zł.          

Wykonanie 4  139 408,01zł.  

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

4 019 898,01zł. oraz wydatki rzeczowe i wynagrodzenia – 119.510,00zł. 

Realizacja świadczeń przedstawiała się w sposób następujący:  

– zasiłek rodzinny z dodatkami – 1 121 854,77zł. (uwzględniając zwroty) – 9.122 świadczenia  

dodatki do zasiłku rodzinnego – 340 891zł. z tytułu: 

- urodzenia dziecka – 14 000,00zł. – 14  świadczeń; 

- opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego –  42 266,00zł. - 128 świadczeń; 

- samotnego wychowywania dziecka – 52 249,00zł. – 260 świadczeń; 

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 62 325,00zł. – 581 świadczeń; 

- nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 49 146,00zł. – 674 świadczenia; 

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 83 505,00zł. – 875 świadczeń; 

- rozpoczęcie roku szkolnego – 37 400,00zł.  

 

– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Becik” – 37.000,00zł. 

– zasiłek pielęgnacyjny – 975 781,00zł 

–  świadczenie pielęgnacyjne – 1 087 186,00zł 

– specjalny zasiłek dla opiekuna – 106 300,00zł. 

–  zasiłek dla opiekuna – 42 780,00zł 

– świadczenie rodzicielskie – 176 125,00zł. 

- składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców – 179 815,01zł. 

Świadczenia rodzinne przy przekroczonym kryterium dochodowym, wg. zasady  „złotówka za 
złotówkę” przyznano na kwotę 45 656,23zł.   

W 2020r. pomocą w ramach świadczeń rodzinnych objęto 639 rodziny. Przyjęto łącznie 578 
wniosków, wydano 802 decyzje w sprawie, w tym 49 decyzji odmownych i 45 decyzji żądających  
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.  
 

– świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wykonanie – 247 400,00zł.  

 
W 2020r. wydano  45  decyzji administracyjnych w sprawie przyznania świadczenia dla 42 

rodzin, na 54 osoby  uprawnione, wypłacono  527 świadczeń.  
 

Ponadto Ośrodek prowadził postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.  

 przeprowadzono 19 wywiadów oraz odebrano 19 oświadczeń majątkowych oraz w oparciu o 
powyższe  przekazano do komorników sądowych informacje, które mogły mieć wpływ na 
skuteczność egzekucji; 

 złożono do Prokuratury 33 wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 KK  

 Ośrodek przekazał informacje o zadłużeniu dłużników alimentacyjnych do 5 biur informacji 
gospodarczej.  Dane o stanie zobowiązań dotyczyły  93  niesolidnych  dłużników.   

 



– składka na ubezpieczenie zdrowotne – plan środków  55 427,00zł.     

     - wykonanie – 54 060,89zł.  

Opłacono składki dla 44 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, 

zasiłek dla opiekuna.   

 

 Karta Dużej Rodziny  (zadania zlecone) 

 

Plan środków 278,00zł.    Wykonanie  – 134,47zł.  

 

W 2020r. wpłynęło 17 wniosków o przyznanie karty, w tym 4 wnioski o przedłużenie ważności 

karty. Łącznie wydano 44 karty tradycyjne oraz 39 w formie elektronicznej. Ogółem, od początku 

realizacji zadania czerwiec 2014 – grudzień 2020r. 180 rodzin posiada Kartę Dużej Rodziny.  Dotyczy 

to  łącznie 858 osób w rodzinach (348 rodziców i  510 dzieci). Wśród nich 177 osób posiada karty 

w wersji elektronicznej.    

 

 Świadczenie wychowawcze 500+ (zadania zlecone) 

 

Plan środków 9 533 294,00zł.        Wykonanie 9 526 499,44zł. 

w tym świadczenia: 9 445 468,22zł. i koszty obsługi 81 031,22zł. 

 

Świadczenie wychowawcze pobierało 1537 rodzin – na 2100 dzieci. Liczba wypłaconych 

świadczeń wyniosła 18.789. Świadczenia wypłacane w oparciu o wnioski złożone na okres zasiłkowy 

trwający od 01.07.2019r. do 31.05.2021r. W samym 2020r. wydano 106  informacji o przyznaniu 

świadczenia.  Przekazano 32 sprawy do ŚUW w Kielcach o ustalenie, czy mają zastosowanie przepisy 

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.   

 
 Świadczenie „Dobry Start” (zadania zlecone) 

 

Plan środków – 359 616,00zł., wykonanie – 346.580,00zł.  
 W 2020r. przyjęto 806 wniosków w sprawie (w tym 534 złożone drogą elektroniczną). 
Wypłacono 1118 świadczeń jednorazowych po 300zł.  dla dzieci z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.  
 

 Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 

 

1.  Zatrudnienie asystenta rodziny 

Plan środków – 57 134,00zł.  (w tym środki z dotacji 1700,00zł. i środki własne 55 434,00zł.), 

wykonanie –  49 549,86zł,  

w tym ze środków zleconych – 1700,00zł. i ze środków własnych – 47 849,86zł. 

W ramach realizacji zadań zatrudniony asystent rodziny w 2020r. współpracowała w ciągu 
roku z 14  rodzinami z liczbą dzieci w rodzinach  - 24.    
 
2. Finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 
Plan środków:  87 000,00zł., wykonanie: 35 890,24zł.   

W 2020r. Ośrodek pokrywał pobyt 4-rga dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w 

Nieskurzowie Nowym i Tarłowie.  



3. Finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych  

Plan środków na 2020r.:  34 884,00zł.,  wykonanie:  34 724,62zł.  

Łącznie gmina ponosiła koszty pobytu 7 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.  

 Dodatki mieszkaniowe (zadanie własne) 

 

Plan środków – 146 528,00zł.,   wykonanie – 110 639,73zł.  

Wypłacono 809 dodatków mieszkaniowych dla 77 rodzin.  Wydano 189 decyzji w tym 5 decyzji 

odmownych oraz 7 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego z powodu 

nieuregulowania na bieżąco opłat mieszkaniowych.    

 

 Dodatki  energetyczne (zadania zlecone) 

 

Plan środków – 8.300,00zł.,   wykonanie – 6.876,39zł. 

Wydano 115 decyzji pozytywnych. Wypłacono 500 dodatków  energetycznych  dla 63 rodzin, w 

tym 264 dodatki dla osób samotnie zamieszkałych, 181 dodatków dla gospodarstw domowych 2-4 

osobowych oraz 55 dodatków dla gospodarstw domowych z co najmniej 5 osób.   

 

 Ustalenie prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej 

 

Plan środków – 700,00zł.    wykonanie – 560,00zł.  

Tut. Ośrodek prowadził postępowania w sprawach 8 osób nie posiadających żadnego tytułu 

do ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku 7 osób, 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.   

 Zespół Interdyscyplinarny 

 

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

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W 2020r. do Zespołu wpłynęło 31  NK. Zespół pracował na 2 

posiedzeniach oraz 8 grupach roboczych, które odbyły 8 posiedzeń.  Oddziaływaniem Zespołu  

zostało objętych 31 rodzin ze 108 osobami w rodzinach. Sporządzono 3 formularze Niebieska Karta A, 

6 formularzy Niebieska Karta C oraz 1 formularz Niebieska Karta  D.  W 12 przypadkach zakończono 

procedurę Niebieskiej Karty.    

 

 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 2020r. przypada od 01.11.2020r. 

do 31.07.2021r. 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. Od 26.11.2020r. 

zostało podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy jw. do 220% 

kryterium tj. 1542,20zł. dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1161,60zł. W przypadku osoby w 

rodzinie.  Ośrodek w 2020r. wydał  138 skierowań  dla 304 osób w rodzinach.    

Dystrybucją żywności na podstawie otrzymanych skierowań będzie zajmowało się na terenie gminy 

Opatów  Stowarzyszenie Wiejskie „Nasze Kobylany”.  Żywność będzie wydawana w roku bieżącym.  

   

 Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (środki w ramach dotacji) 

Plan środków – 45 978,75zł.  Wykonanie – 32 268,54zł.  

Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2020 

Zatrudniona 1 osoba na podstawie umowy zlecenia. Opieką  w trakcie roku objętych było 7 osób 

niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.  Asystent zrealizował 

1038 godzin pracy. 

 Organizacja pracy i podejmowane działania w związku ze stanem zagrożenia 

epidemicznego COVID-19 

Z chwilą ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu epidemii w marcu 

2020r. praca w Ośrodku uległa zmianom.  

-   Okresowo Ośrodek pracował w trybie pracy wewnętrznej. Nie była świadczona praca w terenie, ale 

wywiady z osobami wymagającymi pomocy przeprowadzane były telefonicznie. Konieczną 

dokumentację pracownicy gromadzili z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu. 

Komunikacja odbywała się poprzez pocztę tradycyjną, mailową. Kontakt z interesantami był 

ograniczony, lecz nie wykluczony. Pracownicy zapewniali przez cały czas epidemii ciągłość pracy. 

- Nieprzerwanie swoje obowiązki realizowały opiekunki środowiskowe, które przez cały ten czas 

docierały do osób chorych, starszych objętych pomocą usługową przez tut. Ośrodek. Dużym 

ułatwieniem dla opiekunek była stworzona przez Pana Burmistrza możliwość dojazdów do 

miejscowości poza Opatowem ze strażnikami Straży Miejskiej w Opatowie. Pominięcie środków 

komunikacji publicznej  zmniejszało ilość  ryzykownych kontaktów, a  często  w ogóle umożliwiło 

dotarcie do osoby starszej. 

- W związku z zamknięciem placówek oświatowych nie była realizowana pomoc dla dzieci w postaci 

dożywiania. Po zweryfikowaniu sytuacji rodzin i ich potrzeb pomoc ta została zamieniona na 

świadczenia pieniężne. Zasiłki celowe na zakup żywności w ramach środków Programu rządowego 

„Posiłek w szkole i w domu” zostały wypłacone na 53 dzieci do wykorzystania na przygotowanie 

posiłków w warunkach domowych.  

- Ośrodek ściśle współpracował z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną  w Opatowie. 

Codzienne meldunki o stanie  epidemii  wraz z danymi z PSSE  tut. Ośrodek przekazywał do służb 

wojewody. Sanepid informował także o potrzebie udzielenia pomocy osobom w kwarantannie. 

Dzięki działającej pomocy sąsiedzkiej, wolontariuszom oraz możliwości skorzystania w wybranych 

sklepach z zakupów na dowóz do miejsca zamieszkania pomoc docierała do rodzin w odosobnieniu. 

W niektórych sytuacjach Ośrodek przygotowywał i dostarczał do miejsca zamieszkania artykuły 



żywnościowe, higieniczne i leki (pomoc dotyczyła 4 rodzin w kwarantannie). Udzielono także pomocy 

finansowej dla rodzin w kwarantannie na zakup żywności w wys. 502,54zł. Zaopatrzenie rodzin  

w kwarantannie realizowali pracownicy Ośrodka bez angażowania Batalionów  Obrony Terytorialnej 

w Sandomierzu i Kielcach pomimo nawiązanej współpracy.  

- Gmina przystąpiła do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu 

Wsparcia Seniorów.  Pomoc  skierowana była do osób samotnych, samotnie zamieszkałych w wieku 

70+, które z uwagi na stan zdrowia, czy niepełnosprawność  nie były  w stanie samodzielnie, czy przy 

pomocy osób bliskich  zabezpieczyć zakupów artykułów spożywczych, higienicznych oraz innych 

pierwszej potrzeby. Osoby zainteresowane mogły zgłaszać się poprzez ogólnopolską infolinię 

„Wspieraj Seniora”  lub bezpośrednio na numer telefonu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie. 

Pomimo szeroko zakrojonej ogólnopolskiej akcji medialnej oraz informacji przekazywanych lokalnie 

przez tut. Ośrodek z wykorzystaniem dostępnych środków przekazu z prośbą o pomoc zgłosiły się 

jedynie 3 osoby, z czego wsparcia  udzielono 2 osobom.  Program realizowany będzie także w roku 

bieżącym, Gmina złożyła stosowne zapotrzebowanie.   

 

Pracownicy Ośrodka realizując  zadania w zakresie swoich kompetencji w trakcie roku 

współpracowali ze szkołami, Policją, Sądem Rejonowym i kuratorami, Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Strażą Miejską, Powiatowym Urzędem Pracy, 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, 

specjalistami z Punktu Konsultacyjnego przy UMiG Opatów 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.   
  

 

 

Dominika Kędziora 

Kierownik OPS w Opatowie 


