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GOPS 0312 - 9/17  Siedlce,15.09.2017r. 

    
 

Rada Gminy Siedlce 

 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcach za 

okres I -VI 2017 roku. 
 

I. Zatrudnienie w jednostce : 1 stanowisko kierownicze urzędnicze: kierownik, 4 stanowiska 

urzędnicze (realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze, 

dodatki mieszkaniowe i energetyczne), 10 stanowisk pomocniczych i obsługi ( 8 pracowników 

socjalnych w rejonach opiekuńczych, 1 stanowisko asystenta rodziny, 1 stanowisko opiekuna nad 

chorym  w domu), 9 osób wykonujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób                        

z zaburzeniami psychicznymi w ramach umowy zlecenia. 

II. Realizowane zadania. 

  

1. POMOC SPOŁECZNA. 

1.1   UDZIELONE ŚWIADCZENIA W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY: 
 

Forma pomocy Liczba osób Kwota wydatkowana w zł 

 

zasiłki stałe  77      214 242  

zasiłki okresowe  74 85 364 

posiłek 282 87 984 

zasiłki celowe i w naturze  
(w szczególności na  pokrycie części lub całości kosztów zakupu 

żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów 

użytku domowego, drobnych napraw   i remontów mieszkania) 

118 
 

w tym specjalne          

6 

65 423 
 

 

4 174 

Sprawienie pogrzebu 0 0 

usługi opiekuńcze 13 31659 

odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 15 212 860 

składka na ubezpieczenie zdrowotne 70  20 142   

 
1.2   UDZIELONE ŚWIADCZENIA W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE: 
 

Forma pomocy Liczba 
osób 

Kwota wydatkowana w zł 
 

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi 

 
 6 

 
 12 039  
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1.3.   ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW I WYDAWANIE DECYZJI. 

         
Wydano 423 decyzje w sprawie świadczeń z pomocy społecznej w tym 12 odmownych ( z powodu 

przekroczenia kryterium dochodowego, braku celowości pomocy, odmowy  współdziałania                       

z pracownikiem socjalnym).  

Przeprowadzono 11 postępowań zakończonych wydaniem decyzji potwierdzających prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej na okres do 90 dni dla osób nieposiadających ubezpieczenia 

zdrowotnego.  

Wydano 51 skierowań potwierdzających uprawnienia lub przedłużono okres ich obowiązywania 

dla 142 osób do otrzymania pomocy rzeczowej w formie żywności realizowanej w ramach w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) przez Polski Komitet Pomocy Społecznej (49 

skierowań), Punkty Charytatywne Caritas (9.), Stowarzyszenie „Mój Dom” (4).  

Zarówno w ramach zadań zleconych jak i zadań własnych nie wydano decyzji odmawiających 

świadczeń pieniężnych z powodu braku środków finansowych. Świadczenia obligatoryjne wypłacane 

były w przysługującej wysokości, natomiast świadczenia fakultatywne przyznawano w wysokości 

odpowiadającej możliwościom planu finansowego Ośrodka z uwzględnieniem konieczności i pilności 

potrzeb osób potrzebujących pomocy.  

1.4.  DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 

 
Zespół Interdyscyplinarny na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego                  

po otrzymaniu „Niebieskiej Karty” dokonuje analizy problemu i powołuje grupy robocze . W okresie I-VI 

2017 r. kontynuowano 28 Procedur „Niebieska Karta”. Wszczętych zostało 15 nowych Procedur 

„Niebieskich Kart”, z czego 15 przez przedstawicieli Policji . Zespół powołał  15 Grup Roboczych, które 

prowadzą procedurę NK. W skład grupy wchodzą głównie pracownik socjalny, dzielnicowy oraz według 

zasadności działań pedagog szkolny. 

           Grupy robocze odbyły 54 spotkania. Przekazano 1 zawiadomienie do organów ścigania                   

o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem przemocy w rodzinie, nie zaistniała potrzeba 

zapewnienia schronienia w ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, nie nastąpił ani jeden 

przypadek odebrania dziecka z rodziny w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia  

w związku z przemocą w rodzinie. 

           Zakończono 29 Procedur „Niebieskie Karty”, na skutek ustania przemocy w rodzinie oraz 

zrealizowania indywidualnego planu pomocy w 11 przypadkach, z powodu braku zasadności 

podejmowanych działań w 18 przypadkach. 

 

1.5.  PRACA SOCJALNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.             

1) Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w związku z ustaleniem prawa 

wnioskodawców do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.   

2) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w szczególności; Polski Komitet Pomocy 

Społecznej, CARITAS, Stowarzyszenie MGIEŁKA, Stowarzyszenie SZANSA. 

3) Prowadzenie naboru dzieci na obóz wypoczynkowy w Lubiatowie w ramach programu 

„Pogodne Lato”( 6 dzieci ) - zgłoszenie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Pomoc w 

naborze dzieci rolników na kolonie letnie w Stegnie, Zakopanem (10 dzieci). Organizatorzy – 
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Caritas Diecezji Siedleckiej, Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna” oraz Stowarzyszenie 

Inicjatyw Lokalnych. Pracownicy socjalni  przekazali sołtysom informacje z ofertą kolonii . Oferta 

została również przesłana do szkół działających na terenie gminy Siedlce.  

4) Udział kierownika w pracach związanych z rozstrzyganiem ofert konkursowych organizacji 

pozarządowych. 

5) Uczestnictwo kierownika w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych                    

w Siedlcach. 

6) Przystąpienie do programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z zakresu wspierania 

rodziny i pozyskanie środków finansowych na dofinansowanie do zatrudnienia asystenta 

rodziny. 

7) Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach - zamieszczanie na tablicy 

informacyjnej GOPS aktualnych ofert pracy.  

8) Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zapisywanie osób 

na spotkania z psychologiem i prawnikiem, przeprowadzanie wywiadów u rodzin i osób 

zgłoszonych do leczenia uzależnienia. 

9) Opracowanie dokumentu - Ocena zasobów pomocy społecznej. 

2. ŚWIADCZENIA  RODZINNE. 

2.1   Wypłacono 96 jednorazowych zapomóg  w związku z urodzeniem dziecka.                        

2.2 Wypłacone zostały  świadczenia pielęgnacyjne dla 55 osób rezygnujących z pracy lub 

niepodejmujących zatrudnienia  w związku z koniecznością sprawowania opieki nad 

niepełnosprawnym członkiem rodziny. Dla 12 osób, które zrezygnowały z zatrudnienia                         

w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem                   

o znacznym stopniu niepełnosprawności wypłacane były specjalne zasiłki opiekuńcze. Opłacano 

składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 105 900 zł. 

2.3 Od 15 maja 2014 r. realizowana jest ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów. Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej 

prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r.   Do końca 

czerwca 2017 r. wypłacono zasiłki dla 9 osób na łączną kwotę  27 092 zł. Dla 5 osób   opłacono 

składki na ubezpieczenie społeczne i  dla 4 na ubezpieczenie zdrowotne. 

2.4 Zasiłki pielęgnacyjne w związku z orzeczoną niepełnosprawnością u dzieci oraz dorosłych  

w stopniu znacznym lub umiarkowanym (jeśli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia) 

wypłacono dla 296 osób. 

2.5. Od 1 stycznia 2016r. nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła świadczenie 

rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi 

faktycznemu dziecka. Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny i można je 

pobierać przez 52 tygodnie w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego 

dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni – trójki, 69 tygodni - czwórki, 

a przy piątce i więcej - 71 tygodni. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł 

miesięcznie. Wydano 34  decyzje w sprawach świadczeń rodzicielskich, wypłacono świadczenia na 

kwotę 328 300 zł.  
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Wydatki na świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna : 

Forma świadczeń Wydatkowane środki w zł 

Świadczenia rodzinne 2 701 686 

zasiłek dla opiekuna 27 092 

Składki na ubezpieczenie społeczne 110 193 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 598 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w okresie I - VI 2017 r. 

wydano 504 decyzji. Wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 770 rodzin, w tym: na 1 dziecko: 

241, na 2 dzieci: 351, na 3 dzieci: 139, na 4 i więcej dzieci: 39. 

3. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I PROWADZENIE POSTĘPOWANIA WOBEC 
DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH. 

Na mocy ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie 

sprawozdawczym wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 123 osób uprawnionych, 

pochodzących z 93 rodzin, na kwotę 271 038  zł. Świadczenia te przyznawane są  osobom 

uprawnionym w przypadku bezskuteczności egzekucji , obowiązuje kryterium dochodowe w wys. 725 zł 

na osobę w rodzinie. Wydano 16 decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Realizując powyższą Ustawę w  pierwszym półroczu 2017  r. prowadzono postępowanie wobec 

50 dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym  jest Wójt Gminy Siedlce,                              

z wyłączeniem  osób przebywających  w zakładach karnych oraz przebywających poza granicami 

Polski.  

Przeprowadzono  25 wywiadów  u dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie 

Gminy Siedlce i odebrano od nich oświadczenia majątkowe. Informacje z wywiadów i oświadczeń 

przekazywane były na bieżąco do właściwych komorników sądowych. W ramach postępowania wobec 

dłużników alimentacyjnych zobowiązano 8 dłużników do zarejestrowania się  w Powiatowym Urzędzie 

Pracy, jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.  Wysłano 9 wniosków do Powiatowego Urzędu 

Pracy z informacją o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników.  

Wydano 3 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych. Kiedy decyzje stały się ostateczne wysłano 3 wnioski  do prokuratury właściwej ze 

względu na miejsce zamieszkania wierzyciela  o ściganie za przestępstwo określone w art. 

209  kodeksu karnego. 

Wysłano 3 wnioski o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców o posiadaniu 

prawa jazdy przez dłużników alimentacyjnych. Gmina przekazuje informacje o zobowiązaniach 

dłużników alimentacyjnych powstałych za okres dłuższy niż 6 miesięcy do biur informacji gospodarczej 

udostępnionych w wykazie Ministra właściwego do spraw gospodarki. Zobowiązania te są na bieżąco 

aktualizowane.  

               Ewidencjonowane wpłaty od komorników sądowych, skarbowych i dłużników alimentacyjnych 

wraz  z odsetkami oraz wpłaty od innych gmin  do 30 czerwca 2017 r. wyniosły  57 729  zł. 
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4. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  (500+)  

         Na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w okresie                    

od I - VI  2017 r. wypłacono  świadczenie wychowawcze dla 1697 rodzin na łączną  kwotę         

7 788 191,00 zł.  W/w okresie wypłacono 15 613 świadczeń wychowawczych. 

5. WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA.                 

W związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

do zadań gminy należy m.in. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek 

wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych . Zadania te zostały zlecone Ośrodkowi i realizowane są poprzez zapewnienie rodzinie 

pomocy asystenta rodziny oraz ponoszenie wydatków finansowych związanych z kosztami pieczy 

zastępczej. Ustawa przewiduje również dostęp do specjalistycznego poradnictwa, organizowanie                

i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających jak również prowadzenie placówek wsparcia 

dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci.  

Jednym z finansowych obowiązków gminy w zakresie realizacji Ustawy jest współfinansowanie 

pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej, 

regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

Wysokość wydatków na powyższe opłaty wynosi : 10 % w pierwszym roku; 30% w drugim roku; 50%         

w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej, średnich miesięcznych 

wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce. 

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków w ramach  pobytu 3 dzieci w rodzinach 

zastępczych , 1 dziecka w wiosce SOS , 2 dzieci w Domu Dziecka w Kisielanach na kwotę 31 554 zł . 

Asystent rodziny pracował z 16 rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. 

 

 6. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 

W ramach działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawarto umowy 

zlecenia z następującą liczbą osób: członkowie komisji – 5 osób, psycholog – 2 osoby, prawnik – 1 

osoba ,na łączną kwotę 22 724 zł ; prowadzenie zajęć w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2017” – 8 osób 

na kwotę 2400 zł. 

. 

 

 

Kierownik  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Siedlcach 

Barbara Myrcha 


