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Sprawozdanie z działalności

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni za 2020 rok

i

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok

        GOPS  Przystajń  realizując  powierzone   zadania  w  2020  r.  poniósł  wydatki   w  wysokości
10 019 364,18 zł. co stanowi realizację planu rocznego w  wysokości  98,93%.
w tego na:  zadania  zlecone                     9 083 379,66 zł       -   90,66%  wydatków  w 2020 r. 
                   zadania własne                          600 118,13 zł      -      5,85 %              
                   dotacja  do zadań własnych       381 050,90 zł      -      3,49 %

      Fundusz Pracy                                    85,00 zł.     -       0,00 %

         Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się w następujący sposób:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.
Osobie  wymagającej  całodobowej  opieki  z  powodu  wieku,  choroby  lub  niepełnosprawności,

niemogącej  samodzielnie  funkcjonować  w  codziennym życiu,  przysługuje  prawo  do  umieszczenia  w
domu pomocy społecznej.  W rozdziale tym  wydaliśmy kwotę  130 102,57 zł w celu opłaty za popyt w
DPS   za  6  mieszkańców  naszej  gminy,  co  stanowiło  wykonanie  99,83  %  planu  rocznego.  Liczba
świadczeń 54.
Zwrot osób zobowiązanych za pobyt w DPS w 2020 r. wyniósł 19 158,81 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
      GOPS  realizował  przyjęty  na  lata  2019-2024  Gminny  Program  Przeciwdziałania  Przemocy  
w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  oraz  zapewnił  obsługę  organizacyjno-techniczną  zespołu
interdyscyplinarnego.  W rozdziale tym wydano ogólnie  2 119,50 zł, z tego na materiały(ulotki) wydano
219,50  zł.,  oraz  na  szkolenie  zespołu  interdyscyplinarnego  1  900  zł.  co  stanowiło   99,98% planu
rocznego.

Rozdział   85213  - Składki na ubezpieczenia zdrowotne.
Ośrodek jest płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków

stałych, które nie maja uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. W tym rozdziale ponieśliśmy
wydatki w wysokości  7 302,13 zł  co stanowi  94,34% planu rocznego, wydatki te były pokryte w całości
z dotacji. Składki na ubezpieczenie zdrowotne były opłacane za podopiecznych którzy pobierali zasiłek
stały (16) osób, liczba świadczeń 158.

Rozdział   85214  - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.
      GOPS realizując zadania w tym rozdziale wydał  łącznie kwotę 117 250,21 zł  czyli  95,85% planu
rocznego, a  wydatki kształtowały się w następujący sposób:
- zasiłki okresowe ( dotacja do zadań własnych)  87 608,24 zł – wykonanie 96,60% planu rocznego z 
tego świadczenia skorzystało 48 rodzin , 292 świadczeń
- zasiłki celowe i pomoc w naturze ( zadania własne)  29 641,97 zł  wykonanie – 93,71% planu rocznego 
z tego na: 
- zasiłki celowe wydano 15 470,00  zł. liczba rodzin 29, co stanowi 35 świadczeń
- zasiłki celowe w formie rzeczowej wydano 55,97 zł. skorzystało 1 rodzin, 1 świadczenie
- tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych 14 116,00 zł., skorzystała jedna osoba, 7 świadczeń

Rozdział   85215  - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
     W ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę  879,99 zł co stanowi 96,06 % planu rocznego z
tego na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki z zadań własnych w kwocie  653,88 zł,  co stanowi
94,77 % planu rocznego, z tych świadczeń  korzystały 1 rodzina, liczba świadczeń – 12.
Na dodatki energetyczne wydatkowano środki pochodzące z dotacji Wojewody w kwotę  226,11 zł,  co
stanowi 100 % planu rocznego 1 rodzina korzystały z dodatku, 12 świadczeń.



Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 
 W rozdziale tym wydatkowano kwotę 84 096,72 zł co stanowi 97,79%  planu rocznego. Kwota ta

w  całości  pochodziła  z  dotacji  do  zadań  własnych   Z  zasiłku  stałego  skorzystało  19  osób,  liczba
świadczeń 172.

Rozdział   85219  - Ośrodki pomocy społecznej.
W  rozdziale  tym  wydatkowane   są  środki  na  obsługę  ośrodka.   W  2020  r.  wydano  kwotę

379 164,54 zł. – co stanowi  94,33% planu rocznego.  Wydatki w kwocie  69 457,34 zł  pochodziły z
dotacji do zadań własnych, pozostała kwota 309 707,20 zł, to środki z zadań własnych gminy.

Rozdział   85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Jednym z obowiązkowych zadań dla gminy jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych

w miejscu zamieszkania. Jest zatrudniona jedna opiekunka na umowę o pracę i w miarę potrzeb druga
na opiekunka na umowę zlecenie. W 2020 roku opieka w ramach usług opiekuńczych objęte było 6 osób.
Wydatki poniesione w związku z wykonywaniem usług wyniosły w roku 2020 – 55 986,34 zł i pochodziły
ze środków własnych , co stanowi 95,90% planu rocznego. Liczba świadczeń 2 242.
Natomiast  wpłaty  za  świadczenie  usług  opiekuńczych  od  świadczeniobiorców  wyniosły  w  2020  r.
9 955,00 zł.

Rozdział   85230 Pomoc w zakresie dożywiania
W rozdziale tym środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”

wydano 125.000,00 zł  z tego:  100.000,00 zł z dotacji do zadań własnych i 25.000,00 zł  to środki własne
gminy.  Wykorzystano  w  100% w  tym  wydano  na:  dożywianie  dzieci  w  szkołach  
i przedszkolach   -  10 050,50 zł.  Liczba  dożywianych dzieci  - 72, liczba posiłków 3 677 oraz na zasiłki
celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności  100 699,50 zł  skorzystało 72 rodziny, co daje
266 świadczenia w formie pomocy finansowej, natomiast w formie  rzeczowej  10 rodzin liczba świadczeń
35, świadczenia na kwotę 14 250,00 zł.

Rozdział   85295 Pozostała działalność.
W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 1 995,16 zł. – co stanowi  8,11 % planu rocznego,

kwota   399,03 zł.  pochodziła  ze środków własnych,  natomiast  1 596,13zł.  pochodzi  z  dotacji  Kwotę
wydatkowano na realizację Programu Wspieraj Seniora

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (500+)
W 2020 roku wpłynęło 76 wniosków, wydano 61 informacji o przyznaniu świadczenia. Korzystało

z tego świadczenia miesięcznie od 885 do 899 dzieci. W tym rozdziale wydatkowano 5 837 608,08 zł. co
stanowi 99,32% planu rocznego z tego 5 814 337,42 zł. pochodziła z dotacji czyli 99,60 %, a 23 270,66
zł. ze środków własnych  co stanowiło 0,40% wydatków.

                
Rozdział   85502  - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

W roku  2020  r.  wpłynęły  do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  363 wniosków  w sprawie
ustalenia  prawa  do  świadczeń  rodzinnych  (zasiłków  rodzinnych  wraz  z  dodatkami,  zasiłków
pielęgnacyjnych,  świadczeń  pielęgnacyjnych,  zasiłku  dla  opiekuna,  jednorazowej  zapomogi  z  tytułu
urodzenia się dziecka i świadczeń rodzicielskich), a wydano 501 decyzji, skorzystało z tych świadczeń
miesięcznie w 2020 r od 303 do 331 rodzin.      

W funduszu alimentacyjnego skorzystało w trakcie roku od 25 do 30 dzieci miesięcznie dzieci z 21
rodzin, wpłynęły 28 wnioski i wydano 48 decyzji.

     Na zadania realizowane w  rozdziale świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano
łączną kwotę 3 032 433,55 zł. tj. 99,81 % planu rocznego. Wydatki w kwocie 3 029 983,07 zł pochodziły
z dotacji do zadań zleconych gminie , pozostała kwota 2 450,48 zł to środki własne gminy.
Otrzymane środki wydatkowano na:  
1.  Zasiłki rodzinne - liczba świadczeń 4 213
2.  Dodatki do zasiłku rodzinnego: 
2.1. Urodzenie dziecka - liczba świadczeń 13



2.2. Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeń 102
2.3. Samotne wychowywanie dziecka - liczba świadczeń 144
2.4. Kształcenie i rehabilitacja - liczba świadczeń 158
2.5. Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeń 547
2.6. Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeń 401
2.7. Rozpoczęcie roku szkolnego - liczba świadczeń 199
3. Zasiłek pielęgnacyjny - liczba świadczeń 1 400
4. Świadczenie pielęgnacyjne - liczba świadczeń 808
5 Specjalny zasiłek opiekuńczy - liczba świadczeń 0
6. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka - liczba świadczeń 36
7. Świadczenie rodzicielskie - liczba świadczeń 146
8. Zasiłek dla opiekuna - liczba świadczeń 12
9. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka wypłacana przez gminę - liczba świadczeń 0
10. Jednorazowe świadczenie „Za życiem” – liczba świadczeń 1
 11. Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, od zasiłku dla  opiekuna - liczba
świadczeń 588 (do ZUS 384 składki opłacane za 36 osób, do KRUS 204 składki opłacane za 18 osób)
12. Fundusz alimentacyjny - liczba świadczeń 322

        Ściągalność funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej przez komorników od dłużników
alimentacyjnych wyniosła łącznie w 2020 roku 57 859,82 zł. Środki te zostały przekazane do Gminy  
z następującym podziałem

 do budżetu gminy Przystajń jako organu właściwego wierzyciela  - 13 431,40 zł       

 do budżetu państwa   -   44 428,42 zł

Rozdział 85503  -  Karta Dużej Rodziny
W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 189,63 zł. – co stanowi  86,20 % planu rocznego,

cała kwota  pochodziła z dotacji. Wydano 61 Kart Dużej Rodziny dla 30 rodzin.

Rozdział 85504  -  Wspieranie rodziny
       W rozdziale tym w 2020 roku wydatkowano kwotę  212 562,83 zł   co stanowi  97,90%  planu
rocznego. Środki te wydatkowano w tym rozdziale na świadczenie „Dobry start”  w wysokości 203 100 zł.
na 677 świadczeń. Wniosków wpłynęło 494, wydano 486 informacji  o przyznaniu świadczenia oraz 1
decyzje odmowne.

Kwotę 2 101,00 zł. wydano na zatrudnienie osoby na umowę zlecenie do wykonywania zadań
asystenta rodziny. Wynagrodzenie asystenta rodziny w wysokości 85,00 zł zostało pokryte z Funduszu
Pracy , w wysokości 2 016,00  zł ze środków własnych budżetu Gminy Przystajń.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania  dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w
pieczy zastępczej gmina ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w
rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. Od 24 października  2019 roku mamy umieszczone
dziecko w pieczy zastępczej, koszt który poniosła gmina w 2020 r. z tego tytułu wynosi 1 737,50 zł.

Rozdział  85513  Składki  na ubezpieczenie  zdrowotne  opłacane  za  osoby  pobierające  niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobierające  zasiłki  dla  opiekunów,  zgodnie  z przepisami  ustawy  z dnia  4  kwietnia  2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Ośrodek  jest  płatnikiem  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  za  osoby  korzystające  ze
świadczeń pielęgnacyjnych , które nie maja uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. W tym
rozdziale ponieśliśmy wydatki w wysokości  28 753,43 zł  co stanowi  95,10% planu rocznego, wydatki te
były pokryte w całości z dotacji, liczba świadczeń 175, liczba osób 17.

Rozdział 85595  -  Pozostała działalność.



Dofinansowanie do czesnego w gminie Przystajń  w ramach programu „Karta Dużej Rodziny w
Gminie Przystajń”  kwota 2 182,00 zł (24 dzieci- 16 Przystajń, 8 Bór).

       W latach 2014 - 2020 w Polsce  realizowany jest Program  Operacyjny Pomoc Żywnościowa
współfinansowany ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Pomocy Najbardziej  Potrzebujących  FEAD.
Głównym celem programu jest udzielenie wsparcia osobom i rodzinom najuboższym spełniających 200%
kryteria pomocy społecznej (1 402 zł. i 1051,50 zł.) - pomocy żywnościowej w formie paczek. 
Poza pomocą żywnościową osoby chętne uczestniczyły w organizowanych  zajęciach aktywizujących - w
warsztatach z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem 20 uczestników oraz w programie
edukacyjnym z zakresu nie marnotrawienia żywności 20 uczestników.              
      W 2020  roku  GOPS Przystajń  w  ramach  współpracy  z  Bankiem Żywności  w  Częstochowie  
w  ramach  Podprogramu  2019  otrzymał  i  wydał  łączni  36 140,08  kg  żywności  tj.  2  756  paczek
żywnościowych  w  następującym  asortymencie  (marchewka  z  groszkiem,  fasola  biała,  koncentrat
pomidorowy,  buraczki,  powidła  śliwkowe,  makaron  jajeczny,  makaron  kukurydziany,  ryż  biały,  kasza
gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka
wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli  w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, gołąbki w
sosie pomidorowym). Z pomocy Podprogramu 2019 skorzystało 173 rodziny, tj. 420 osób z terenu naszej
gminy

                                                                     

      W  2020  roku  w  koloniach  letnich  uczestniczyło  3  dzieci  wytypowanych  z  rodzin  żyjących  
w  trudnych  warunkach  materialnych.  Były  to  kolonie  organizowane  przez  Kuratorium  Oświaty  
w  Katowicach.  Pracownicy  ośrodka  przygotowali   listę   dzieci  oraz  całą  dokumentację  związaną  
z wyjazdem dzieci na kolonie, udzielono rodzinom pomocy finansowej na wyposażenie dzieci na kolonie
oraz  zorganizowano dowóz dzieci na miejsce zbiórki i z powrotem.

       Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi pracownicy GOPS
zakupili  paczki świąteczne dla  35 seniorów za kwotę 3 355,80 zł.

          W 2020 rok  do  Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Przystajni  w ramach ustawy  
o  pomocy  społecznej  wpłynęło  601 wniosków  o  udzielenie  pomocy.  Wydano  628   decyzji
administracyjnych. Pracownicy GOPS sporządzili przez 2020 r 274 sprawozdania.

Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą tutejszego GOPS przez pracowników socjalnych w 2020 roku
wyniosła  182 rodzin czyli 423 osób.

       Osoby  bądź  rodziny, które  z uwagi na brak lub niedostateczną współpracę z tut. ośrodkiem  albo ze
względu na nadużywanie alkoholu marnotrawią własne środki,  mają ograniczoną pomoc do niezbędnego
minimum.  Pomoc jest  im przyznawana w formie  rzeczowej  tj.  np.  odbiór  żywności  w sklepie,  zakup
opału ,zakup leków w aptece itp. Dokonuje się też wyrywkowych kontroli wykorzystania środków zgodnie
z przeznaczeniem przez klientów GOPS.
         Każda wydana decyzja poprzedzona jest sprawdzeniem sytuacji materialno-bytowo- rodzinnej
klienta, poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów
na podstawie których można podjąć stosowną decyzję co do formy i wielkości pomocy dla danej rodziny.

Program Czyste Powietrze

          Na podstawie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r.  o  zmianie  ustawy o biokomponentach  i
biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie z dniem  1 października 2020 r.
wprowadzono nowe regulacje w zakresie wydawania przez wójta zaświadczeń dla osób fizycznych, które
zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki  Wodnej lub z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i  gospodarki  wodnej.  Złożenie
wniosku  o  dofinansowanie  w  ramach  tego  programu  będzie  uwarunkowane   posiadaniem  takiego
zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane są w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu
na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie. 

 Procedurę  wydawania  takich  zaświadczeń  regulują  znowelizowane  przepisy  prawa  ustawy  prawa
ochrony środowiska oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.  Wzór zaświadczenia  określony został w
Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia  2 października 2020 r.  w sprawie określenia  wzoru żądania



wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego
członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. z 2020 r. poz.
1713). 

Wójta Gminy Przystajń udzieli  upoważnienie dla Dyrektora  GOPS w Przystajni i dwóm pracownikom
GOPS  do prowadzenia postepowań w sprawach, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska,
w tym do wydawania zaświadczeń w tych sprawach. Na tej podstawie w 2020 r.  zostało wydane 10
zaświadczeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji  potwierdzającej prawo do
świadczeń  opieki  zdrowotnej  ze  środków  publicznych.  Gdy  wpłynie  wiosek  o  przyznanie  prawa  do
korzystania  ze  świadczeń  opieki  zdrowotnej,  wtedy  to  pracownicy  socjalni  przeprowadzają  całe
postępowanie administracyjne w celu sprawdzenia sytuacji rodziny, osoby. Jeżeli osoba, rodzina mieści
się w kryteriach dochodowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i nie ma możliwości uzyskania
dostępu  do  świadczeń  z  innych  tytułów  otrzymuje  decyzję  o  przyznaniu  prawa  do  korzystania  ze
świadczeń opieki zdrowotnej na maksymalnie na 90 dni. Tutejszy GOPS wydał w 2020 w tym zakresie 6
decyzji.

Jak wynika z powyższego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są różne formy
pomocy, począwszy od porady, pracy socjalnej, udzieleniu wsparcia poprzez szeroką gamę świadczeń i
zasiłków, dzięki temu korzysta z pomocy ośrodka coraz więcej mieszkańców naszej gminy.

W sprawozdaniu tym nie zostały ujęte inne sprawozdania, które przygotowuje GOPS, w związku
z tym iż były już przedstawione wcześniej, a te które jeszcze nie były będą zawarte w Raporcie o stanie
gminy za 2020 r. tj. sprawozdanie  z :
- realizacji Programu Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń za rok 2020, 
-  realizacji  zadań  z  zakresu  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  oraz  ochrony  ofiar  przemocy  w
rodzinie Gminy Przystajń za 2020 rok,
-  z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny Gminy Przystajń za 2020 rok,
- z monitoringu Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przystajń na lata 2018 – 2027
za 2020 r.

Dziękuje za uwagę.

Aneta Maj-Desperak
Dyrektor GOPS w Przystajni


