
U C H W A Ł A   Nr XXX/193/09 

Rady Gminy w Bogorii 

z dnia 31 marca 2009 roku 

 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy 

  Społecznej w Bogorii. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,  ustawy z dnia 8 marca 1990r.              

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591     

z póź.zm.) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728) 

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Przyjąć sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii za 

rok 2008 r. o treści jak w załączniku Nr 1. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Zygmunt Madej 

 

 

 



Załącznik do Uchwały 

Nr XXX/193/09 z dn. 

31.03.2009 r. 

 

                                                                           Sprawozdanie  

                                                               z realizacji zadań  

                                                               Ośrodka Pomocy Społecznej  

                                                               w  Bogorii  za 2008 r. 

 

 

  Podstawowym aktem prawnym określającym zakres i sposób 

funkcjonowania pomocy społecznej jest obowiązująca od 1 maja 2004r. 

ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.  

                   Pomoc społeczna, jako instytucja polityki społecznej państwa ma 

na celu współudział w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych osób i 

rodzin, których nie są w stanie  sami pokonać przy wykorzystaniu własnych  

środków  i możliwości. 

 Głównym  celem pomocy społecznej jest przede wszystkim: 

- zapewnienie osobom i rodzinom  wsparcia w przezwyciężaniu trudnej 

sytuacji życiowej, 

- zapewnienie dochodu na poziomie  interwencji socjalnej, 

- doprowadzenie do uniezależnienia się od pomocy społecznej. 

W ustawie o pomocy społecznej zostały określone sytuacje, które uprawniają  do 

pomocy. Są to między innymi: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, 

bezrobocie, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, ochrona macierzyństwa, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz zdarzenie losowe. 

Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna i budże- 

              towa  gminy realizuje zadania zlecone, własne i własne obowiązkowe z zakresu 

              pomocy społecznej. 

              Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje w przypadku: 

              - osoby samotnej lub samotnie gospodarującej, jeżeli dochód tej osoby nie  

              przekracza  kwoty 477 zł, 

   -  w rodzinie, której dochód nie przekracza  sumy kwot kryterium dochodowego  

   351 zł na 1 osobę. 



              Miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego uzyskuje się  mnożąc liczbę ha  

              przeliczeniowych przez kwotę 207 zł. 

               Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 

              Ośrodek  należy: 

                - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

                - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach 

                  o powszechnym ubezpieczeniu  w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

                - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 

                  w miejscu zamieszkania  dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

                - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków  

                  związanych z klęską żywiołową i ekologiczną, 

                - prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy 

                  dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

                - realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej 

                  mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych 

                  oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 

              Środki finansowe na realizację i obsługę zadań zleconych zapewnia budżet  

 państwa.   

 

 Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 

- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania  problemów społe- 

                   cznych  ze szczególnym  uwzględnieniem problemów pomocy społecznej 

profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem  

jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 

- sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, 

- udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania  osobom 

tego pozbawionym, 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powsta- 

łych w wyniku zdarzenia losowego, 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świad- 

czenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym  osobom nie mającym  

dochodu i możliwości uzyskania  świadczeń na podstawie przepisów  o  



powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego, 

- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która  

zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośre- 

dniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny 

oraz wspólnie niezamieszkałymi matką, ojcem lub rodzeństwem, 

- praca socjalna , 

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w  

miejscu zamieszkania z wyłączeniem  specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

- prowadzenie  i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych, 

- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 

- dożywianie dzieci, 

- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 

- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu, 

- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu 

wojewodzie , 

- utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie  

środków na wynagrodzenia pracowników. 

 

 Do zadań własnych gminy należy: 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, 

- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, 

- prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 

wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających 

opieki, 

- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z 

rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie  i realizacja programów 

osłonowych,   



- 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.  

Koszt realizacji zadań zleconych w 2008r. wyniósł 149.024 zł z czego udzielono 

pomocy i wydatkowano na : 

   -    zasiłki stałe  dla   40 osób                                           -    122.432  zł         

              -    składki na ubezpieczenie społeczne ZUS 

dla  14 osób                                                               -       16.720 zł     

              -    składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 28 osób     -         9.872 zł 

                           

             Zasiłek stały  przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku 

             lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie jest niższy  

          od  kryterium dochodowego. Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej 

  wynosi 477 zł ; w rodzinie 351 zł na osobę. 

  Kwota zasiłku stałego stanowi różnicę między kryterium dochodowym  a fakty- 

  cznym dochodem danej osoby i nie może być wyższa niż 444 zł i niższa niż 30 zł. 

  Za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach zadań zleconych  opłacane są składki 

  na ubezpieczenie zdrowotne  zgodnie z przepisami  o powszechnym ubezpieczeniu  

zdrowotnym  w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

     

Zasiłek okresowy   -  zgodnie z zapisem art.17 obowiązującej,. ustawy o pomocy      

społecznej zasiłek okresowy jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy  

dotowa- 

             nym  procentowo z budżetu państwa. 

             Przyznawany jest  w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę w rodzinie 

         bezrobocie, brak możliwości otrzymania świadczeń z innych systemów 

            zabezpieczenia społecznego. Kwota zasiłku okresowego stanowi 50%  różnicy  

            między kryterium dochodowym a posiadanym dochodem osoby i nie może być 

      niższa niż 20 zł miesięcznie.  

               W ramach zadań własnych i własnych obowiązkowych, Ośrodek  

   Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 901.877 zł ( 283.129 zł środki  

   własne i  617.579 zł  dotacje celowe) z przeznaczeniem na: 

   -    zasiłki okresowe dla 71 osób                                -                      70.608  zł   

         w tym: 40.946 zł z dotacji celowej i 29.622 zł ze środków własnych, 



   -    zasiłki celowe i pomoc w naturze  dla 320 rodzin   -                  234.845 zł, 

         w tym: 221.637 zł w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w 

        zakresie dożywiania.” 

              -    sprawienie pogrzebu dla 1 podopiecznego  -                               2.715  zł, 

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej za 8 osób  --         107.512  

zł, 

- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach 

      dla 802 uczniów -                                                                     317.782  zł, 

- transport posiłków                                                                          8.243  

zł, 

- doposażenie  kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Bogorii -                                                                                      4.364  

zł, 

              -    doposażenie kuchni w Publicznym Gimnazjum w Bogorii-            5.580  

zł, 

             -     doposażenie kuchni w Publicznym Przedszkolu w Bogorii -          7.285 zł 

doposażenie  stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Jurkowicach -                                                                            10.054 zł 

- doposażenie stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Szczeglicach -                                                                              2.857 

zł 

              -   obsługa stołówek szkolnych  -                                                      130.032 

zł 

              Oprócz pomocy finansowej, Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również 

              pomoc w formie  dystrybucji  żywności wśród najbiedniejszych rodzin z  

              terenu gminy.  

              W 2008r. przy współpracy  ze Stowarzyszeniem „Ochotnicza Straż Pożarna”  

              sprowadzono   w ramach Programu „Dostarczanie Żywności  

              Dla  Najbiedniejszej Ludności Unii Europejskiej”  26.066  kg żywności,  

              którą rozdysponowano dla  400 osób w 101 rodzinach. 

 

              Świadczenia rodzinne 

                          Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych 

          wprowadziła nowy, odrębny system  wsparcia rodzin niezamożnych w formie 



          zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń  

          opiekuńczych oraz zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka. 

          Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz  

          zasady ustalania, przyznawania i wypłacania  tych świadczeń. 

          Przyznanie zasiłku rodzinnego jest uzależnione  od dochodu na osobę w  

         rodzinie. Kryterium dochodowe w 2008 r. wynosiło 504 zł  na jedną osobę w 

          rodzinie  a w przypadku gdy członkiem rodziny było dziecko niepełnosprawne 

– 

          583 zł na osobę. Zapomoga  z tyt. urodzenia się dziecka oraz zasiłek  

          pielęgnacyjny  przysługują bez względu na wysokość dochodu osób  

          uprawnionych. 

                         W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r.  wpłynęło i zostało 

rozpatrzone 960 wniosków o świadczenia rodzinne, wydano 1270 decyzji 

administracyjnych, których koszt wyniósł 2.415.095  zł. 

 

       Zaliczka alimentacyjna.  

                  

                  Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych  określająca  przepisy dotyczące przyznawania i wypłacania zaliczki 

alimentacyjnej obowiązywała do 30.09.2008r. 

Zaliczka alimentacyjna była  pomocą kierowaną do osób, które nie otrzymały należnych 

im alimentów. W/g ustawy,  prawo do zaliczki alimentacyjnej miały osoby samotnie 

wychowujące dziecko , na które sąd zasądził alimenty i egzekucja zasądzonych 

alimentów była bezskuteczna  oraz  dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 583 zł.  

Wysokość zaliczki alimentacyjnej wynosiła od 120 do 380 zł  na osobę  w zależności  

od dochodów rodziny i ilości osób uprawnionych, jednak nie mogła  przekroczyć 

wysokości zasądzonych alimentów. Wniosek o zaliczkę alimentacyjną  był składany w 

Ośrodku Pomocy Społecznej za pośrednictwem komornika sądowego prowadzącego 

postępowanie egzekucyjne. 

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2008r. wpłynęło i zostało rozpatrzone 

31 wniosków o przyznanie zaliczki alimentacyjnej, wydano 35 decyzji  a ich 

koszt wyniósł 53.475 zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 



  Od 1 października 2008r. obowiązuje ustawa z dnia 7 września 2007r. o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów . Zgodnie z w/w ustawą, osobami 

uprawnionymi do świadczeń z funduszu alimentacyjnego są dzieci, które mają 

zasądzone od rodzica alimenty i ich egzekucja jest bezskuteczna. 

Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim 

zaświadczeniem. Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny 

miesięczny dochód (netto) na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł – w  

okresie od 01.10.2008r. do 30.09.2009r. brany jest pod uwagę dochód za 

2007r. Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych 

alimentów, jednak nie mogą być wyższe niż 500 zł na każde dziecko 

uprawnione do alimentów. Wnioski  o przyznanie świadczeń z FA w odróżnieniu 

od wniosków o przyznanie zaliczki alimentacyjnej są składane bezpośrednio w 

Ośrodku Pomocy Społecznej. 

W  okresie  od 01.10. do 31.12. 2008r. wpłynęło i zostało rozpatrzone 22 

wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego , wydano 24 

decyzje a ich koszt wyniósł  22.580 zł 

Ogółem w 2008 r. wydano  2.473  decyzji w  1.555  rodzinach  wydatkując 

3.743.909..  

  Oprócz zadań statutowych, Ośrodek Pomocy Społecznej w 2008r. 

realizował  usługi opiekuńcze dla osób starszych w ramach środków 

Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich oraz projekt 

systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

  Głównym celem PPWOW  było między innymi rozwijanie usług 

opiekuńczych dla osób starszych i samotnych w ich miejscu zamieszkania.. 

Zgodnie z „Porozumieniem w sprawie zasad i trybu realizacji projektu 

realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze 

środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia  Obszarów Wiejskich” zawartym 

między Wójtem Gminy a Kierownikiem OPS w okresie od 1 września do 31 

grudnia 2008r. usługi opiekuńcze były świadczone przez opiekunkę domową w 

4-ch środowiskach osób starszych. 

Całkowity koszt usługi wyniósł 7.141 zł i został sfinansowany w 100% ze 

środków PPWOW. 



  W ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”  Ośrodek Pomocy 

Społecznej w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r. realizował projekt 

systemowy  w celu zwiększenia aktywności zawodowej grupy 10-ciu osób 

długotrwale bezrobotnych w wieku mobilnym, objętych pomocą społeczną. 

Aktywna integracja  wybranej grupy była prowadzona w formie szkoleń 

trwających 490 godzin  prowadzonych przez informatyka (210 godzin), doradcę 

zawodowego (120 godzin), i psychologa (160 godzin). 

Całkowity koszt projektu wyniósł 80.509 zł ( w tym  69.723 zł ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego  i 10.786 zł – środki własne)   został 

zrealizowany  następująco: 

30.000 zł na szkolenia uczestników projektu, 10.786 zł  na pomoc finansową dla 

uczestników projektu, 22.072 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla  8 

osób obsługujących projekt, 17.651 zł na zakup sprzętu i utrzymanie biura 

projektu. 

  Również w roku bieżącym będą realizowane usługi opiekuńcze dla 

osób starszych w ramach PPWOW oraz  aktywna integracja osób długotrwale 

bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia  8 osób; w tym jedną opiekunkę 

świadcząca  specjalistyczne usługi opiekuńcze w czterech środowiskach oraz  

2  pracowników   do realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego. Koszt utrzymania Ośrodka wraz z płacami i 

pochodnymi dla pracowników  

wyniósł 371.559 zł; w tym 311.978 zł z budżetu państwa  i 59.582 zł z  budżetu 

gminy. 

  

       Bogoria, marzec 2009r. r. 

 

Kierownik OPS 

Marta Bąk 

 


