
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., 
poz. 594, z późn. zm.) i art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 
163, z późn. zm.)

Rada Gminy Bogoria uchwala , co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii za rok 2014 o treści jak 
w załączniku Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sięWójtowi Gminy Bogoria.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Bogoria

z dnia 16 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOGORII W ROKU 2014

Podstawa prawna: art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst. jedn. 
Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.) „Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne 
sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.”:

I.  ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii realizował w roku 2014 zadania wynikające 
z art. 17 ust. 1-2 oraz 18 ust.1-2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 163 z późn. zm.), art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (tj. Dz. U. 2015 r. poz.332 z późn. zm.), Uchwały Nr 142 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2014 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M.P. Poz. 
671 z 2014 r.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 581). Podstawą działania były również akty wykonawcze do 
ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności: Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 
22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598), 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 2012, poz.823), 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2012, poz. 964), a także ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.114 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.), innych przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa regulujących kwestie związane z działalnością Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bogorii.

1. ZADANIA WŁASNE:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznejdo 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; przyznawanie zasiłków celowych w formie 
biletu kredytowanego;
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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;

16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z ZK

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji 
elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia 
pracowników,

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Do zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2) przyznawanie i wypłacanie 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.

2. 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. 5 a;

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.
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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 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;

8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust.

II. KADRA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 
wynagrodzenia pracowników jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z art. 17 ust 18 ustawy 
o pomocy społecznej. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogorii, w roku sprawozdawczym zatrudnionych 
było 11 osób.

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii 
zatrudnia pracowników socjalnych. Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej OPS zatrudnia 
pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 
2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

W roku 2014 zatrudnionych było 4 pracowników socjalnych świadczących pomoc w formie pracy 
socjalnej i przeprowadzających wywiady środowiskowe w środowisku zamieszkania. Wśród zatrudnionych 
pracowników socjalnych. 1 etat finansowany był ze środków UE w ramach realizacji projektu systemowego.

Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w 2014 roku wyniósł 580300 zł. ( w tym 
kwota z budżetu gminy wynosiła 344 535 zł )
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Tabela nr 1. Struktura zatrudnienia w Ośrodku w 2014 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej 2014
Kierownik 1
Pracownicy socjalni: 4

Specjalista pracy socjalnej 1

Starszy pracownik socjalny 1w tym:

Pracownik socjalny 2
Pracownicy ds. przyznawania i wypłacania świadczeń 
rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2

Asystent rodziny 1
Opiekunka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze 1
Księgowa 1
Pomoc administracyjna 1
Ogółem liczba osób zatrudnionych w OPS 11
III. INFORMACJA FINANSOWA Z WYKORZYSTANIA BUDŻETU W 2014

W ramach zadań własnych i własnych obowiązkowych dotowanych procentowo z budżetu 
państwa, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii w 2014 roku wydatkował kwotę 5 093 637 zł ( w tym : 740 
254 zł środki własne + 4 353 383 zł dotacje celowe) . Szczegółową charakterystykę wypłaconych świadczeń 
i ich liczby przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 2. Struktura wydatków na świadczenia w roku 2014

RODZAJ ZADANIA Liczba osób Wydatki w 2014r.
Zasiłek stały 53 230 344
Zasiłek okresowy 10 29 691
Zasiłek celowy: 275 336 713

- w tym w ramach programu wieloletniego 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 258 311 041

Świadczenia niepieniężne posiłek ogółem: 577

418 220  

 

- w tym dla dzieci w szkołach
w ramach programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”

502 274 780

Pomoc w formie posiłku dla dzieci 
nie wymagająca przeprowadzenie wywiadu 84 38 132

Transport posiłków - 25 631
Sprawienie pogrzebu 2 8 000
Odpłatność za pobyt w domu pomocy 
społecznej 28 513 033

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 18 526
Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków 
rodzinnych 459 1 627 943

Jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia 
dziecka 48 48 000

Świadczenie pielęgnacyjne 318 235 053
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Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 315 63 000
Zasiłek pielęgnacyjny 221 406 062
Specjalny zasiłek opiekuńczy 111 56 542
Zasiłek dla opiekuna 108 646 133
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 49 267 815
Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne 64 27 124
Opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne 50 97 675
Razem : 5 093 637
IV. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOGORII W ZAKRESIE REALIZACJI 

ZADAŃ

Gmina Bogoria na dzień 31 grudnia 2014 roku liczyła 7 933 mieszkańców. Spośród nich 
wsparciem systemu pomocy społecznej objęto 446 rodzin, w tym 1 572 osoby.

Analizując ilość osób objętych wsparciem systemu pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców 
Gminy Bogoria, można stwierdzić, że pomocą objęto ponad 19,80 % ogółu ludności gminy .

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom i rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy udziela się w szczególności z powodu ubóstwa, 
bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i zdarzeń losowych. Zgodnie z zapisem art. 8 wyż. cyt. 
ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń przysługuje :

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł,

- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456,00 zł,

- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie przy 
jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wyżej wymienionych powodów uzasadniających udzielenie 
pomocy społecznej.

Pomoc społeczna przyznawana jest w formie:

- świadczeń pieniężnych,

- świadczeń niepieniężnych.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają przesłanki 
określone w art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej.

W zależności od sytuacji osoby te mogą ubiegać się o:

- zasiłek stały,

- zasiłek okresowy,

- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

W 2014 roku z tej formy pomocy skorzystało 310 rodzin, w tym 1057 osób.

Pomoc w formie świadczeń niepieniężnych obejmuje:

- pracę socjalną,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- składki na ubezpieczenie społeczne,

- sprawienie pogrzebu,

- interwencja kryzysowa,

- schronienie,

- posiłek,

- niezbędne ubranie,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,

- pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
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- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,

W okresie sprawozdawczym tą formą pomocy objęto 338 rodzin, w tym 1316 osób.

Realizując zadania własne szczególną uwagę tut. Ośrodek zwraca na racjonalne gospodarowanie 
środkami finansowymi. W tym celu od lat część zasiłków realizowanych jest w formie świadczeń 
niepieniężnych polegających na zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb poprzez zakup posiłków w szkołach 
dla dzieci i młodzieży, zakup posiłków w Jadłodajni Gminnej w Bogorii dla osób i rodzin tego 
potrzebujących, zakup opału na zimę, leków, opłacenie drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

W 2014 roku dominującym powodem przyznania pomocy, podobnie jak w latach poprzednich, 
pozostało bezrobocie. Z tej przyczyny wsparciem objęto 216 rodzin, w tym 766 osób. Kolejnymi 
powodami udzielania świadczeń były długotrwała i ciężka choroba - 176 rodzin, niepełnosprawność – 
122 rodziny, ubóstwo – 21 rodzin oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego – 14 rodzin.

Szczegółowe wydatki na realizację poszczególnych zadań obrazuje Tabela nr 2. Struktura wydatków na 
świadczenia w roku 2014, str. 7.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2014 roku realizował 
projekt systemowy pod nazwą „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych 
w Gminie Bogoria” w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej. W wyniku realizacji projektu 
6 osób długotrwale bezrobotnych z terenu gminy zostało przeszkolonych z podstaw obsługi komputera. 
Ponadto osoby te były szkolone ze sposobów radzenia sobie ze stresem, wzmocnienia samooceny 
i poczucia własnej wartości przez psychologa. Uczestniczyły również w szkoleniu prowadzonym przez 
doradcę zawodowego, ukończyły kursy zawodowe pod nazwą „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”, 
„Kucharz małej gastronomi” oraz „Księgowość komputerowa małych i średnich przedsiębiorstw”.

Całkowity koszt projektu w 2014 roku wyniósł 193 438 zł ( w tym 173 126 zł ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i 20 312 zł – środki własne).

Również w roku bieżącym realizowany jest projekt systemowy aktywna integracja osób 
długotrwale bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

V. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako 
zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. System świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla 
rodzin oraz osób niepełnosprawnych. W ramach świadczeń rodzinnych w 2014 wypłacane były następujące 
świadczenia:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

2. Zasiłek pielęgnacyjny

3. Świadczenie pielęgnacyjne

4. Specjalny zasiłek opiekuńczy

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Wydatki na realizację wyżej wymienionych zadań przedstawia Tabela nr 2. Struktura wydatków na 
świadczenia w roku 2014, str. 7.

Od 16 czerwca 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii realizuje Program Karty Dużej Rodziny, 
którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kreowanie jej pozytywnego wizerunku, 
umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych, życiowych dzieci wychowujących się w takich 
rodzinach. Na koniec 2014 roku wydanych zostało 221 Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny dla 41 rodzin 
wielodzietnych z terenu gminy Bogoria.

VI. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią formę pomocy państwa dla osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej, które nie mają możliwości wyegzekwowania alimentów od dłużnika. 
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Świadczenia te przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie wyroku sądu, jeżeli 
egzekucja stała się bezskuteczna.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej. Świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

- do ukończenia 18 roku życia,

- do ukończenia 25 roku życia w przypadku kontynuacji nauki,

- bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia wypłacane są w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł. 
Strukturę wydatków na fundusz alimentacyjny w roku 2014 przedstawia Tabela Nr 2, str. 7.

Dłużnicy alimentacyjni

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności 
w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie 
z ustawowymi odsetkami.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii zarejestrował 14 dłużników, wobec 
których prowadzone były następujące działania:

- przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego,

- zobowiązanie do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy,

- poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej,

- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych,

- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK,

- złożenie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

- poinformowanie komornika sądowego i organu właściwego wierzyciela o działaniach wobec dłużnika.

VII. POTRZEBY

Analiza realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii zadań przedstawionych 
w sprawozdaniu za 2014 rok pozwala określa najpilniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Podkreślić należy konieczność zatrudnienia czwartego pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu 
pracy, celem spełnienia wymogów określonych w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.) cyt.:” Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia 
pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny 
zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin 
i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony 
w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.”.

Obecnie czwarty pracownik socjalny zatrudniony jest w ramach realizacji projektu systemowego 
finansowanego ze środków UE do 31 sierpnia 2015 roku. Od 1 września 2015 roku Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bogorii nie będzie spełniał norm prawnych określonych w art. 110 ust.11 wyż cyt. ustawy 
o pomocy społecznej.
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