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Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiskitkach za 2020 r.
Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Miejsko- Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach przedkłada roczne sprawozdanie z działalności
Ośrodka za 2020 rok.

ZAGADNIENIA WSTĘPNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach funkcjonuje jako gminna jednostka
organizacyjna pomocy społecznej. Na poziomie lokalnym wykonuje zadania skierowane na
wsparcie i poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Wiskitki. Działania Ośrodka są zgodne
z realizacją celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiskitki.
Ośrodek działa i realizuje zadania wynikające z przepisów prawa w szczególności:
1) prowadzenie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm),
2) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.),
3) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty
świadczenia wychowawczego przewidzianego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407),
4) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz
przyznawaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 808 z późn. zm.),
5) prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na podstawie
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 218 z późn. zm.),
6) wspieranie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo
wychowawczych na podstawie ustawy o z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 821 z późn. zm).
7) prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na podstawie
ustawy z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 z późn. zm.)
8) prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w oparciu o ustawę z
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050),
9) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty
świadczeń przewidzianych ustawą z dnia z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu
kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 z późn. zm.),
10) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty
świadczeń przewidzianych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w
sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1061),
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11) potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.),
12) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, 2400),
Ośrodek realizuje także inne zadania i programy osłonowe w obszarze pomocy społecznej o
charakterze własnym i zleconym na podstawie innych właściwych aktów prawnych.
ZADANIA WŁASNE:
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w
wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości
uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad
długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką,
ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
13) dożywianie dzieci;
14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu;
15a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z ZK;
16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
17) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na
wynagrodzenia pracowników;
18) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
19) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Do zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym należy:
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1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków,
pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia
o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz
informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa
zawodowego i o szkoleniach.
ZADANIA ZLECONE:
Zgodnie z art. 18 Ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej realizowanych przez gminę należy:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską
żywiołową lub ekologiczną;
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na
celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego
wsparcia;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku
i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku
i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na
terytorium RP;
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
Zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań
gminy należy:
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych przez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz
dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;
4) finansowanie:
a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych
przez rodziny wspierające;
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej
lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz
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przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3;
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zamieszkałego
na terenie gminy.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA:

Obszarem działania GOPS jest Gmina Wiskitki obejmująca 40 wsi co stanowi 38 sołectw. Liczba
mieszkańców gminy ( stan na dzień 31.12.2020) wynosi 9652 mieszkańców.
Utworzenie i utrzymanie Ośrodka Pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na
wynagrodzenia pracowników jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z art. 17 ust. 18
ustawy o pomocy społecznej.
Szczegółową strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach
oraz podział zadań określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka. Pracownicy zatrudnieni w
Ośrodku spełniają wymagania ustawowe w zakresie posiadania kwalifikacji.
W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach
zatrudnionych było 20 pracowników na pełny etat. Wewnętrzny podział organizacyjny
przedstawiał się następująco:
Kierownik-1 osoba,
Główny księgowy-1 osoba,
Starszy inspektor -1 osoba,
Pomoc społeczna:
Główny specjalista -1 osoba,
Pracownicy socjalni - 5 osób,
Asystent rodziny-1 osoba,
Usługi opiekuńcze:
Opiekunki środowiskowe - 4 osoby,
Świadczenia 500+
Podinspektor - 1 osoba
Inspektor – 1 osoba
Świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, KDR:
Inspektor – 2 osoby
Klub Senior +
Terapeuta – 2 osoby
Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał pracowników na umowy zlecenia:
2 pedagogów specjalnych świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze, 1 inspektora ochrony
danych. Jedna osoba była zatrudniona w ramach robót publicznych na stanowisku podinspektoraumowa na czas określony, ponadto Ośrodek współpracował z dwoma firmami zewnętrznymi
dotyczącymi usług informatycznych i prawnych.
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INFORMACJA FINANSOWA Z WYKORZYSTANIA BUDŻETU W 2020r.

WYDATKI
Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są klasyfikowane w dwóch działach
klasyfikacji budżetowej 852 - Pomoc społeczna i 855 – Rodzina.
Planowane w budżecie GOPS łączne wydatki roczne wynoszą 17.559.523,00 zł.
Z kwoty tej na dzień 31.12.2020r. wydatkowano 17.404.620,23zł, co stanowi 99,1% planu
rocznego.

Zadania własne
Poniżej przedstawiono wykonanie planu wydatków z zadań własnych:
Dział

rozdział

treść

plan

wykonanie
na dzień
31.12.2020

Pomoc społeczna

2 072 304,00

1 942 883,74

Domy pomocy społecznej

246 366,00

241 925,12

zakup od innych JST

246 366,00

241 925,12

1 600,00

323,00

200,00

0,00

1 100,00

323,00

300,00

0,00

składka na ubezpieczenie zdrowotne

27 047,00

25 041,43

składka na ubezpieczenie zdrowotne

27 047,00

25 041,43

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. emerytalno-rentowe

216 300,00

211 531,83

Świadczenia społeczne

216 300,00

211 531,83

Zasiłki stałe

321 482,00

308 467,50

Świadczenia społeczne

321 482,00

308 467,50

Ośrodki pomocy społecznej

836 456,00

788 096,18

2 750,00

1 648,83

527 290,41

523 426,98

paragraf

852
85202
4330
85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
4210

zakup materiałów i wyposażenia

4300

zakup usług pozostałych

4700

szkolenia pracowników

85213
85213
85214
3110
85216
3110
85219
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

34 332,59

34 332,59

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

98 274,00

97 399,32

4120

Fundusz Pracy

14 117,00

13 991,09

4170

wynagrodzenia bezosobowe

11 862,00

0,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

55 150,00

37 565,02
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4270

zakup usług remontowych

1 500,00

370,00

4280

zakup usług zdrowotnych

700,00

620,00

4300

zakup usług pozostałych

63 453,00

58 881,24

4360

usługi telekomunikacyjne

1 000,00

180,00

4410

podróże służbowe krajowe

500,00

409,41

4430

różne opłaty i składki

1 500,00

1 054,59

4440

odpisy na ZFŚS

15 632,00

15 631,68

4480

podatek od nieruchomości

495,00

377,00

4700

szkolenia pracowników

7 900,00

2 208,43

252 975,00

251 548,75

1 200,00

1 040,32

184 087,00

184 086,40

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
3020

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

dodatkowe wynagrodzenia roczne

14 610,00

14 609,73

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

34 216,00

34 215,37

4120

Fundusz Pracy

2 762,00

2 697,42

4210

zakup materiałów i wyposażenia

1 393,00

363,94

4280

zakup usług zdrowotnych

139,00

0,00

4410

podróże służbowe krajowe

7 333,00

7 301,05

4440

odpisy na ZFŚS

7 235,00

7 234,52

Pomoc w zakresie dożywiania

72 694,00

63 406,20

Świadczenia społeczne

72 694,00

63 406,20

Pozostała działalność

97 384,00

52 543,73

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

42 435,00

21 257,14

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

7 310,00

3 647,08

4120

Fundusz Pracy

931,00

93,46

4170

wynagrodzenia bezosobowe

1 655,00

0,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

25 300,00

10 009,05

4260

zakup energii

500,00

333,60

4280

zakup usług zdrowotnych

200,00

0,00

4300

zakup usług pozostałych

17 358,00

16 102,08

4440

odpisy na ZFŚS

520,00

426,32

4480

podatek od nieruchomości

675,00

675,00

4700

podatek od nieruchomości

500,00

0,00

85230
3110
85295
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Rodzina

154 200,00

130 305,96

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

21 000,00

17 494,46

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 933,00

11 536,71

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

2 219,00

1 910,16

4120

Fundusz Pracy

317,00

270,23

4210

zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

1 427,88

4300

zakup usług pozostałych

3 272,00

2 091,10

4440

odpisy na ZFŚS

259,00

258,38

67 190,00

62 596,88

350,00

280,98

44 744,00

43 644,63

85502

85504

Wspieranie rodziny
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

dodatkowe wynagrodzenia roczne

3 483,00

3 417,11

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

8 567,00

8 077,00

4120

Fundusz Pracy

1 203,00

1 149,17

4210

zakup materiałów i wyposażenia

803,00

230,00

4360

zakup usług telekomunikacyjnych

450,00

247,13

4410

podróże służbowe krajowe

1 959,00

1 755,19

4440

odpisy na ZFŚS

1 551,00

1 550,25

4700

szkolenia pracowników

4 080,00

2 245,42

Rodziny zastępcze

66 010,00

50 214,62

zakup od innych JST

66 010,00

50 214,62

85508
4330

Dział – Pomoc Społeczna
Na realizację zadań z działu Pomoc społeczna wydatkowano kwotę 1 942 326,74 zł.
Wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji celowych na zadania własne i środków
własnych Gminy.
W okresie sprawozdawczym wydatki kształtowały się następująco:
1. z otrzymanych dotacji celowych
wydatkowano kwotę 582.057,57 zł z czego sfinansowano:
- składkę zdrowotna od zasiłków stałych – 25.041,43 zł
- zasiłki okresowe – 4.493,00 zł
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- zasiłki stałe – 308.467,50 zł
- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 193.900,00 zł
- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” – 49.360,00 zł
- realizacja programu „Wspieraj Seniora” – 795,64 zł
2. ze środków własnych:
wydatkowano kwotę 1.360.826,17 zł z czego sfinansowano:
- opłaty za pobyt w DPS – 241.925,12 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego – 323,00 zł
- zasiłki celowe – 207.038,83 zł
- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 594.196,18 zł
- wydatki na świadczenie usług opiekuńczych – 251.548,75 zł
- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” – 14.046,20 zł
- realizacja programu „Wspieraj Seniora” – 198,91 zł
- pozostała działalność (wydawanie żywności z Banku Żywności) – 15.211,60 zł
- działalność Klubu SENIOR+ w Guzowie – 36.337,58 zł

Dział – Rodzina
Na realizację zadań z działu Rodzina wydatkowano kwotę 130.305,96 zł.
Wydatki w dziale „Rodzina” finansowane są z środków własnych Gminy.
W okresie sprawozdawczym wydatki kształtowały się następująco:
- koszty związane z obsługą wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i
wydatki na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych – 17.494,46 zł
- asystent rodziny – 62.596,88 zł
- koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 50.214,62 zł

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W WISKITKACH
Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka:
Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka w związku z realizacją zadań z pomocy społecznej
wyniosły 788.096,18 zł.
Kwota ta została wykorzystana na:
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wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 669.149,98 zł,
wydatki rzeczowe – 103.314,52 zł,
odpisy na fundusz socjalny – 15.631,68 zł.
REALIZACJA ŚWIADCZEŃ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach jest jednostką organizacyjną realizującą
zadania pomocy społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać
wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności
człowieka.
Pomoc społeczna podejmuje działania zmierzające do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc
społeczna podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin
oraz ich integracji ze środowiskiem.
Na dzień 31 grudnia 2020r. na terenie Gminy Wiskitki zamieszkiwało 9652 osób.
Natomiast pomocą społeczną objęto 218 rodzin, a liczba osób w rodzinach wyniosła 470
osób.
Typy rodzin objętych pomocą:
1. Rodziny ogółem – 218:
o liczbie osób w rodzinie:
- 1 osoba – 123 rodzin
- 2 osoby – 30 rodzin
- 3 osoby – 16 rodzin
- 4 osoby – 19 rodziny
- 5 osób – 18 rodzin
- 6 i więcej –12 rodzin
2. W tym rodzin z dziećmi ogółem – 45 rodzin:
- o liczbie dzieci 1 – 6 rodzin
- o liczbie dzieci 2 – 12 rodzin
- o liczbie dzieci 3 – 18 rodzin
- o liczbie dzieci 4 – 8 rodzin
- o liczbie dzieci 5 – 1 rodzina
- o liczbie dzieci 6 – 1 rodzina
- o liczbie dzieci 7 i więcej – 0 rodzin.
3. Rodzin niepełnych ogółem – z pomocy społecznej skorzystało 20 rodzin.
4. Rodzin emerytów i rencistów ogółem – z pomocy skorzystało 64 rodzin.
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Powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej:
Katalog powodów umożliwiających korzystanie z pomocy społecznej został określony w art.
7 ustawy o pomocy społecznej. W roku 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał
pomocy z następujących powodów:

L.p. Rodzaj powodu

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

1.

ubóstwo

135

285

2.

Bezdomność

16

17

3.

Potrzeba ochrony macierzyństwa

27

133

W tym wielodzietność

21

113

Bezrobocie

61

158

6.

Niepełnosprawność

106

169

7.

Długotrwała lub ciężka choroba

121

184

8.

Bezradność w sprawach opiek wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego - ogółem

99

248

w tym rodziny niepełne

25

84

w tym rodziny wielodzietne

14

75

Przemoc w rodzinie

1

3

Alkoholizm

14

23

Narkomania

1

1

12.

Zdarzenia losowe

1

3

13.

Sytuacja kryzysowa

4

9

11.

11

Z powyższej tabeli wynika, że największą grupą świadczeniobiorców stanowią rodziny objęte
pomocą z powodu ubóstwa – 135 rodzin, długotrwałej choroby – 121 rodzin,
niepełnosprawności – 106 rodzin, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego (ogółem) – 99 rodzin oraz bezrobocia – 61 rodzin.

POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W GMINIE WISKITKI
Stan na dzień 31.12.2020r.
Stopa bezrobocia rejestrowanego: 10,8%

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
W tym:
Osoby będące w szczególnej sytuacji na
rynku pracy jako:

442

199

kobiety

Kobiety

ogółem

z
prawe
m do
zasiłku

56

zwolnieni
z
przyczyn
dotycząc
ych
zakładu
pracy

bezrobotni
bez
kwalifikacji
zawodowych

kobiety,
które
nie
podjęły
zatrudni
enia po
urodzen
iu
dziecka

bezrobo
tni do
30 roku
życia

w tym
bezrobo
tni do
25 roku
życia

długotrw
ale
bezrobot
ni

bezrobo
tni
powyżej
50 roku
życia

posiadający
co najmniej
jedno
dziecko do 6
roku życia
lub co
najmniej
jedno
dziecko
niepełnospra
wne do 18
roku życia

12

156

59

127

65

292

128

57

bezrobotni
niepełnospra
wni
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Ogółem w Gminie Wiskitki na dzień 31.12.2020r. zarejestrowanych było 442 osoby
bezrobotne, z czego 199 osoby to kobiety, 243 to mężczyźni. Stopa bezrobocia w 2020 roku
w powiecie żyrardowskim wyniosła 10,8 %.
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REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. pomoc przysługuje osobom i
rodzinom, którym posiadane dochody nie przekraczają kryterium dochodowego przy
jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 ustawy o
pomocy społecznej np. bezrobocie, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, sieroctwo,
długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania itd.
Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, a na osobę w rodzinie
528 zł. Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest przeprowadzenie
wywiadu środowiskowego. Pracownicy socjalni ustalają sytuację życiową, rodzinną,
zawodową, zdrowotną dochodową wnioskodawcy oraz członków rodziny.
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE
Zasiłki stałe
Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do pracy z
powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi dochód
bądź uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Kwota zasiłku nie może być
niższa niż 30 zł miesięcznie a maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645,00 zł.
W roku 2020 z zasiłków stałych skorzystało 51 osób, gdzie liczba wypłaconych świadczeń
wynosi 555 na kwotę 308.467,50.zł.
Zasiłki okresowe
Zasiłek okresowy adresowany jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż
ustawowe kryterium, oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych
potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,
brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Na pomoc w postaci zasiłków okresowych w roku 2020 wydatkowano kwotę 4.493,00 zł., z
czego wypłacono 13 świadczeń dla 6 osób.
Zasiłki celowe
Zasiłek celowy, to świadczenie skierowane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a
w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia,
opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, koniecznych i niezbędnych
drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także pokrycie kosztów pogrzebu.
Z pomocy w postaci zasiłków celowych skorzystało 116 osób, w ramach tych wydatków
wypłacono 246 zasiłków na ogólną kwotę 78.099,34 zł.

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE
W roku 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach realizował następujące
świadczenia niepieniężne:
1. Domy pomocy społecznej.
Osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności
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i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu mają prawo do umieszczenia
w domu pomocy społecznej.
W roku 2020 z tej formy pomocy skorzystało 8 osób a wydatki związane z realizacją tego
zadania wyniosły 241.925,12 zł.
2. Udzielanie schronienia oraz niezbędnego ubrania, posiłków osobom tego
pozbawionym z terenu gminy
Gmina zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ma obowiązek zapewnić schronienie, odzież i
posiłek osobom tego pozbawionym.
W 2020 roku pokryto koszty schronienia dla 11 osób na kwotę 123,439,49 zł.
3. Sprawienie pogrzebu
W roku 2020 Ośrodek zrealizował pochówek dla 2 osób na kwotę 5.500,00 zł. Zadanie to
jest realizowane w sytuacji, gdy jest to osoba bezdomna lub na pochówek rodzina osoby
zmarłej nie może otrzymać zasiłku pogrzebowego z ZUS. W takiej sytuacji koszty pochówku
pokrywane są ze środków własnych gminy.
4. Usługi opiekuńcze.
Osobom, które ze względu na wiek, choroby lub niepełnosprawność wymagają częściowej
opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych mogą być przyznane usługi
opiekuńcze świadczone w środowisku. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych, podstawową opiekę zleconą przez lekarza.
W roku 2020 z pomocy w postaci usług opiekuńczych korzystały 33 osoby. Usługi
świadczone są przez 4 opiekunki zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Łącznie na
wydatki w postaci usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 251.548,75zł.
5. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego
W roku 2020 Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne 43 osobom pobierającym
zasiłek stały. Łącznie Ośrodek wydatkował na powyższe zadanie 25.041,43 zł.

6. Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”
Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego
pozbawionym jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. Adresatami są dzieci od 0 – 7
roku życia, uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji
życiowej w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne jeżeli ich dochód nie
przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
W roku 2020 w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto posiłkiem 86 dzieci i
wydano 4.109 posiłków na łączną kwotę 22.841,20 zł. Z powodu epidemii Covid-19 szkoły
prowadziły naukę zdalną i w tym czasie nie wydawały posiłków. Rodzinom objętym
programem wypłacono 245 zasiłków celowych na zakup żywności w kwocie 16.415,00 zł.
Ponadto 46 osobom wypłacono zasiłek celowy na zakup żywności na kwotę 24.150,-zł.
Ogółem wydatkowano kwotę 63.406,20 zł.
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6. Pomoc żywnościowa.
GOPS kontynuuje współpracę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. Gmina Wiskitki
udostępniła lokal, w którym wydawane są paczki żywnościowe z Banku Żywności. W ramach
pozostałej działalności GOPS pokrywa koszty utrzymania tego lokalu i koszty personalne
związanie z wydawaniem paczek żywnościowych. W 2020r wydano 489 skierowań, na
podstawie których mieszkańcy Gminy Wiskitki otrzymali paczki żywnościowe. Pomocą
żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa objęte są osoby i
rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7
ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego
określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej (Dz. U. z 2018 poz.1358) Wydatki związane z tym zadaniem w 2020 roku
wyniosły 15.211,60 zł
7. Realizacja programu „Wspieraj Seniora”
W ramach programu „Wspieraj Seniora” do ośrodka wpłynęły dwa zgłoszenia, z czego jedno
miało inną właściwość miejscową. Poniesione wydatki w kwocie 994,55 zł zostały
przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników gotowych do realizacji
programu.
8. Działalność Klubu SENIOR+ w Guzowie
Na ten cel wydatkowano kwotę 36.337,58 zł. z czego wydatki kształtowały się następująco:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 24.997,68 zł
- wydatki rzeczowe – 10.913,58 zł
- odpisy na fundusz socjalny – 426,32 zł
Do Klubu SENIOR+ w Guzowie należy 15 osób. GOPS zatrudnia do pracy z seniorami
dwóch terapeutów (każdy na 6/40 etatu). Klub działa dwa razy w tygodniu po 6 godzin.
Prowadzone są zajęcia hobbystyczne i warsztaty mające na celu aktywizację osób starszych.
Z powodu pandemii COVID-19 w okresie marzec – grudzień 2020r. działalność klubu była
zawieszana lub prowadzona z zachowaniem zaleceń służb epidemiologicznych.
9. Praca socjalna
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich
środowisku społecznym.
Pracownicy socjalni poprzez świadczenie pracy socjalnej
wzmacniają zdolności swoich podopiecznych, motywują do samodzielnego rozwiązywania
problemów oraz aktywizują zawodowo i społecznie. W roku 2020 z pomocy w postaci pracy
socjalnej skorzystało 150 rodzin o łącznej liczbie osób w rodzinach 313.
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Zadania zlecone
W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie planu wydatków z zadań zleconych

Dział

rozdział

paragraf

treść

852

Pomoc społeczna

plan

wykonanie
na dzień
31.12.2020

15 780,00

15 780,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

8 500,00

8 500,00

wynagrodzenia bezosobowe

8 500,00

8 500,00

Pomoc dla cudzoziemców

7 280,00

7 280,00

świadczenia społeczne

7 280,00

7 280,00

15 317 239,00

15 315 650,53

Świadczenia Wychowawcze

11 586 219,00

11 585 802,95

3110

świadczenia społeczne

11 487 947,00

11 487 693,01

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

70 763,00

70 762,78

4040

dodatkowe wynagrodzenia roczne

4 812,00

4 812,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

12 330,00

12 329,20

4120

Fundusz Pracy

1 755,00

1 754,15

4210

zakup materiałów i wyposażenia

4 104,00

4 101,02

4300

zakup usług pozostałych

1 881,00

1 723,98

4440

odpisy na ZFŚS

2 627,00

2 626,81

3 312 294,00

3 311 272,15

3 082 715,00

3 081 699,28

62 657,00

62 656,43

4 812,00

4 812,00

149 511,00

149 509,62

85228
4170
85231
3110
855

Rodzina
85501

85502

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
3110

świadczenia społeczne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

dodatkowe wynagrodzenia roczne

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

4120

Fundusz Pracy

1 566,00

1 565,04

4210

zakup materiałów i wyposażenia

3 760,00

3 759,47

4300

zakup usług pozostałych

3 746,00

3 745,50
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4440

odpisy na ZFŚS

2 627,00

2 626,81

4700

szkolenia pracowników

900,00

898,00

Pozostała działalność

880,00

736,34

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

735,00

615,31

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

127,00

105,95

4120

Fundusz Pracy

18,00

15,08

Świadczenia "Dobry Start"

405 040,00

405 033,70

3110

świadczenia społeczne

392 100,00

392 100,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

1 506,00

1 505,72

4120

Fundusz Pracy

215,00

214,23

4170

wynagrodzenia bezosobowe

8 745,00

8 744,12

4210

zakup materiałów i wyposażenia

1 898,00

1 894,93

4300

zakup usług pozostałych

127,00

125,70

4700

zakup usług pozostałych

449,00

449,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

12 806,00

12 805,39

składki na ubezpieczenie zdrowotne

12 806,00

12 805,39

85503

85504

85513
4130

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
O POMOCY SPOŁECZNEJ
W ramach zadań zleconych z Działu - Pomoc Społeczna GOPS w Wiskitkach realizuje
następujące działania:
- specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- pomoc cudzoziemcom – schronienie.
Na realizację w/w zadań wydatkowano kwotę 15.780,- zł.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
W 2020r. GOPS prowadził specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego dziecka
autystycznego i jednego dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Usługi były świadczone
przez dwóch specjalistów zatrudnionych w Ośrodku w ramach umowy zlecenia. Na powyższe
zadanie wydatkowano kwotę 8.500,00 zł.
Pomoc cudzoziemcom – schronienie

17

W pierwszym kwartale 2020r ośrodek udzielił pomocy w formie schronienia wraz z usługami
opiekuńczymi jednemu cudzoziemcowi z Ukrainy na łączną kwotę 7.280,- zł.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH WYNIKAJĄCYCH Z INNYCH USTAW:
W ramach zadań zleconych ośrodek realizuje następujące zadania:
- świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- ogólnopolska Karta Dużej Rodziny,
- świadczenia „Dobry Start”,
- składka zdrowotna od świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla
opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy),

REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O POMOCY PAŃSTWA
W WYCHOWANIU DZIECI (500+)
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do
świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z
wychowywaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych.
Na realizację programu „Rodzina 500+” wydatkowano kwotę 11.586.219,- zł.
Z kwoty tej sfinansowano:
- wypłatę 11.588 świadczeń na kwotę 11.487.693,01 zł
- koszty obsługi programu w kwocie 98.109,94 zł z tego:
- wynagrodzenia i pochodne - 89.658,13 zł
- odpis na ZFŚS - 2.626,81 zł
- wydatki rzeczowe - 5.825,00 zł

REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ
RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
System świadczeń rodzinnych to system świadczeń wspierających rodziny znajdujące się w
trudnej sytuacji materialnej, wychowujące dzieci uczęszczające do szkoły, w tym
niepełnosprawne. Świadczenia rodzinne stanowią odrębny od świadczeń z pomocy społecznej
system, na który składają się – zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku, świadczenia opiekuńcze
w postaci zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia
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pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.
W 2020 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano
kwotę 3.311.272,15 zł, z tego:
- na wypłatę świadczeń – 3.081.699,28 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych – 138.520,00 zł,
- na koszty obsługi – 91.052,87 zł.
W zakresie obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
poniesiono łącznie wydatki w kwocie 91.052,87 zł z tego :
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 80.023,09 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.626,81 zł
- wydatki rzeczowe – 8.402,97 zł
Wydatki na poszczególne świadczenia kształtowały się następująco:
Lp

Rodzaj świadczenia

I-XII 2020

1 zasiłek rodzinny

6 147

699 340,54

2 dodatki do zasiłku rodzinnego razem:

2 945

338 341

z tego:
z tytułu urodzenia dziecka
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14 634,34

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego

170

63 915,90

z tytułu samotnego wychowywania dziecka

217

40 336,71

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

348

34 846,43

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

345

32 966,88

z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania

751

49 680,23

1 096

101 960,17

3 010

649 522,00

4 świadczenie pielęgnacyjne

427

776 479,00

5 specjalny zasiłek opiekuńczy

35

21 475,00

6 zapomogi (becikowe)

54

54 000,00

7 świadczenie rodzicielskie

314

289 188,00

z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
3 zasiłek pielęgnacyjny
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8 świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego
9 świadczenie "za życiem"
OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)

609
0
13 541

262 621,00
0,00
3 090 966,20

W 2020r. zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i FA za rok bieżący w kwocie
9.266,92 zł, która pomniejszyła wartość wypłaconych świadczeń.
REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O KRACIE DUŻEJ RODZINY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Program
skierowany jest do rodzin posiadających co najmniej 3 dzieci. Kartę Dużej Rodziny przyznaje się na
wniosek, wydanie karty jest bezpłatne, niezależne od dochodów. Posiadacze Karty Dużej Rodziny
mogą skorzystać z różnego rodzaju zniżek i uprawnień na terenie całego kraju.

W 2020 roku wydano 254 Kart Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych.
Wydatki związane z realizacją zadania wyniosły 736,34 zł. Wydatkowana kwota została
przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracownika zajmującego się
realizacją zadania.
REALIZACJA ŚWIADCZENIA „DOBRY START”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku realizował program „Dobry Start”.
W ramach tego zadania wypłacono jednorazowe świadczenia w wysokości 300,- zł dla
każdego dziecka rozpoczynającego rok szkolny. Na realizację tego programu wydatkowano
405.033,70 zł. Z tej kwoty sfinansowano: wypłatę 1307 świadczeń na kwotę 392.100,00 zł
oraz koszty obsługi programu w kwocie 12.933,70 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne –
10.464,07 zł., wydatki rzeczowe - 2.469,63 zł

REALIZACJA ŚWIADCZENIA – SKŁADKA ZDROWOTNA OD ŚWIADCZEŃ
OPIEKUŃCZYCH
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne od
świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego kwotę 12.805,39zł.
W okresie sprawozdawczym opłacono 89 składek dla 10 osób.

PODSUMOWANIE
Rok 2020 był dla Ośrodka kontynuacją realizowanych zadań i prowadzonych działań
wynikających z ustaw, przyjętych gminnych programów a także podejmowaniem nowych
inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, które są niezbędne, żeby
instytucja pomocy społecznej była skuteczna, efektywna i nowoczesna. Jednakże pomoc
społeczna nie jest w stanie funkcjonować i skutecznie wypełniać swoich zadań bez
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odpowiedniego wsparcia samorządu terytorialnego, sektora zdrowotnego, sektora
bezpieczeństwa oraz organizacji pozarządowych, itp. Tylko stała i systematyczna współpraca
oraz wzajemne zrozumienie między tymi jednostkami pozwoli na skuteczne pomaganie i
wdrażanie aktywnej polityki społecznej.

Z up.
Starszy Pracownik Socjalny
Marzena Sujkowska

