
Projekt

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

z dnia 15 maja 2017 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 (t.j. Dz. U. 
2016 r., poz. 446 z późn. zm. ) i art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 
2016 r., poz. 930 z późn. zm.)

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii za rok 2016 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 15 maja 2017 r .
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W                                       

BOGORII W  ROKU 2016 

 

Podstawa prawna : art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej      

( tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 930 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 2016 zadania wynikające        

z art. 17 ust. 1-2 oraz 18 ust. 1-2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej        

( tj. Dz. U. 2016, poz. 930 z późn. zm.), art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.   o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj. Dz. U. 2016, poz. 575 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 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych ( Dz. U. z 2015 roku poz. 584).Podstawą działania były również akty 

wykonawcze do ustawy o pomocy społecznej a w szczególności: Rozporządzenie Ministra 

Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych  

( Dz. U.2005 Nr.189 poz. 1598), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 roku               

w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych           

z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 , poz. 1098), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej                             

( Dz. U. z 2017, poz. 224), a także ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 169 ) i  innych przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, regulujących kwestie związane z działalnością Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w Bogorii.  

 

Id: F9610825-352A-406D-BCE4-48E3BE2DD5AB. Projekt Strona 2



 
 

3 
 

ZADANIA WŁASNE  

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych 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 zapewnianie 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. 
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I.  DANE GEOGRAFICZNE, DEMOGRAFICZNE I SPOŁECZNE  

 

 Gmina Bogoria leży w województwie świętokrzyskim podzielonym na 14 powiatów    

i 102 gminy. Gmina zajmuje powierzchnię 123,41 km², sąsiaduje od północy z gminą 

Iwaniska (powiat opatowski), od wschodu z gminą Klimontów (powiat sandomierski),         

od południa z gminą Staszów, od zachodu z gminą Raków (powiat kielecki). 

Mapa 1. Gmina Bogoria 

 

Źródło: Auto Mapa. 

Gmina Bogoria ma charakter wiejski, administracyjnie należy do powiatu staszowskiego               

i stanowi jego północną część. W skład gminy Bogoria wchodzi 37 sołectw.  

Przez Bogorię przebiega droga wojewódzka nr 757 relacji Stopnica - Opatów. To jedyna 

droga o znaczeniu wojewódzkim przebiegająca przez gminę. Najbliższym ośrodkiem 

miejskim jest Staszów, leżący 11 km na południe od Bogorii. 

W Gminie Bogoria mieszka 8010 osób  stan na dzień 31.12.2016r., w tym 4031 kobiet i 3979 

mężczyzn. 
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Mapa nr 2 Mapa powiatu staszowskiego  

 

 
 

 

 

 

 

Wykres  nr 1  

 Ludność Gminy Bogoria według płci 

 

 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Bogorii 
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Wykres nr  2   Kobiety w Gminie Bogoria  

 

Źródło: dane z Urzędu Gminy 

 

Wykres nr 3    Mężczyźni w Gminie Bogoria  

 

 

Źródło: dane z Urzędu Gminy 
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 Analizując populację Gminy Bogoria według struktury wiekowej oraz płci 

obserwujemy przewagę mężczyzn wśród mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym            

(0-17 lat), oraz w grupie mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-59 kobiety,                          

18-64 mężczyźni).   

Przewaga liczby kobiet występuje wśród osób w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej - 

kobiety, 64 lata i więcej - mężczyźni). Kobiety w wieku przedprodukcyjnym stanowią 10 % 

ogółu mieszkańców gminy, w wieku produkcyjnym 27,30 %, w wieku emerytalnym 12,90 %. 

Mężczyźni w wieku przedprodukcyjnym stanowią 10,20 % ludności Gminy Bogoria, w wieku 

produkcyjnym 33,70 %, w wieku emerytalnym 6,2 %. 

W Gminie Bogoria na dzień 31.12.2016 roku zarejestrowanych w PUP w Staszowie było 477 

osób w tym 224 mężczyzn (46,96%) i 253 kobiet (53,04%). Z czego 39 osób ma przyznane 

prawo do zasiłku dla bezrobotnych. 

 

 Wykres nr 4   Liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

 

  
 

 Źródło: dane statystyczne  z Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie 

Kobiety 
53,04% 

Mężczyźni 
46,96% 

Liczba osób zarejestrowanych w PUP  
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  Statystyki dotyczące bezrobocia w znacznym stopniu zniekształcają obraz zjawiska ze 

względu na duży stopień tzw. bezrobocia utajonego oraz powszechności pracy "na czarno". 

Bezrobocie powoduje, że standard życia wielu rodzin obniża się  z czym związany jest fakt 

rozszerzania się zjawisk patologicznych na terenie Gminy. 

   Bezrobocie przyczyniając się do zubożenia materialnego, w bezpośredni 

sposób wpływa na poziom życia rodzin, wywierając negatywne skutki . Problem bezrobocia 

dotyczy nie tylko osoby nim dotkniętej, lecz także całej jego rodziny. Pogorszenie 

funkcjonowania rodziny jest proporcjonalne do okresu pozostawania bez pracy i może 

przejawiać się problemami i kryzysem w rodzinie, a nawet doprowadzić do jej rozpadu. 

Pojawia się także groźba przyjmowania przez dzieci negatywnych wzorów osobowych,                                        

a w konsekwencji "dziedziczenia statusu osoby bezrobotnej" 

  Niepokojący jest wpływ bezrobocia na zachowanie patologiczne. Szczególnie 

niebezpiecznym zjawiskiem staje się alkoholizm i przemoc w rodzinie. Negatywne emocje 

związane z sytuacją bezrobocia przenoszone są na najbliższych, na środowisko rodzinne.  

  Obok bezrobocia trudności życiowe są generowane przez niepełnosprawność                   

i długotrwałą chorobę, które to powodują nierzadko ograniczenia w możliwości wypełniania 

ról społecznych, a nawet rodzinnych. Część klientów OPS stanowią rodziny  z trudnościami 

opiekuńczo-wychowawczymi. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu 

własnych dzieci łączy się z innymi dysfunkcjami takimi jak: uzależnienie od alkoholu, 

przemoc domowa, zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, 

problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich, zawodowych wyrażające się m.in.       

w postaci niedojrzałości emocjonalnej, problemy we współżyciu z ludźmi, trudnościach 

adaptacyjnych, niezaradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, problemach 

wychowawczych w środowisku rodzinnym, szkolnym ujawniających się w postaci 

zachowań buntowniczych, agresywnych, konfliktowych, łamania przez dzieci i młodzież 

panujących obyczajów, norm wartości. Czynniki dysfunkcyjne wpływające negatywnie na 

rodzinę powodują umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Szeroki zakres dysfunkcji          

w rodzinie wymaga wdrożenia szeregu form pomocy pozafinansowej np. w postaci 

poradnictwa specjalistycznego czy szeroko rozumianej pracy socjalnej oraz oczywiście 

indywidualizacji tych świadczeń, a także instrumentów wskazanych w ustawie  o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej np. asystent rodziny.  
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 Ustawa o pomocy społecznej nakłada na Gminę obowiązek udzielenia pomocy osobom         

i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zgodnie z zapisem art.8 ustawy      

o pomocy społecznej prawo do świadczeń przysługuje: 

 - osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł, 

 - osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł , 

 - rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę          

w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z 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. 

  

POMOC FINANSOWA 

 

 W zależności od sytuacji osoby te mogą ubiegać się o : 

 - zasiłek stały  

 - zasiłek okresowy 

 - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy  

  

 Zasiłek stały  

   Zasiłek stały przysługuje: 

 pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej (wynoszącego 634 zł), 

 pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę           

w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (wynoszącego 

514,00 zł na osobę w rodzinie). 

 W roku 2016 obserwujemy wzrost liczby osób, liczby świadczeń oraz kwoty wydatkowanej 

na zasiłki stałe. W roku 2016 uprawnionych do korzystania z zasiłku stałego było 55 osób. 
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43 osoby pobierające zasiłek stały to osoby samotnie gospodarujące. 12 osób pobierających 

zasiłek stały to osoby w rodzinach.  

 Łącznie na zasiłki stałe wypłacono kwotę: 295 369,00 zł. 

 

Zasiłek okresowy 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń 

z innych systemów zabezpieczenia społecznego: osobie samotnie gospodarującej, której 

dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; rodzinie , 

której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.  

W strukturze zasiłków okresowych wypłaconych w Gminie Bogoria w roku oceny najwięcej 

osób otrzymało zasiłki okresowe przyznane z tytułu bezrobocia - 87,50 %. Świadczenia 

okresowe wypłacone z tytułu długotrwałej choroby stanowiły 16,70% w odniesieniu do ogółu 

przyznanych świadczeń.  

W 2016 roku było 20 osób  pobierających zasiłek okresowy. Z tytułu bezrobocia zasiłek 

okresowy pobierało 12 osób na łączną kwotę 18 388,00 zł. Natomiast z tytułu długotrwałej 

choroby zasiłek okresowy pobierało 8 osób  na kwotę 9 498,00 zł.  

Łącznie na zasiłki okresowe wypłacono kwotę  27 886,00 zł. 

 

Zasiłek celowy 

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej,    

a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, 

opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw  

w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu.  

W 2016 roku przyznano zasiłek celowy 309 osobom. 

Sprawiono dwa pogrzeby na kwotę 5 690,00 zł. 

 Łączna kwota zasiłku celowego stanowi kwotę  375 894,00 zł. 

Id: F9610825-352A-406D-BCE4-48E3BE2DD5AB. Projekt Strona 10



 
 

11 
 

Liczba osób, którym przyznano zasiłek celowy w ramach programu Pomoc Państwa               

w zakresie dożywiania" wyniosła 301 osób, co stanowiło 95 % wszystkich osób, którym 

przyznano zasiłek celowy.  

Łączna kwota na zasiłki celowe przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc 

Państwa  w zakresie dożywiania"  stanowi kwotę 364 840,00  zł. 

 

 POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA  

 

  W ramach Programu Rządowego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" od 10 lat 

prowadzona jest szeroko zakrojona pomoc rodzinom w ich prawidłowym funkcjonowaniu. 

Każde dziecko w placówce gminnej ma możliwość otrzymania gorącego posiłku. Dzieci 

uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych korzystają w ramach środków wymienionego 

wyżej programu z gorącego posiłku w stołówkach szkolnych, w których pobierają naukę. 

Program cieszy się dużą  popularnością, propaguje zdrowe nawyki żywieniowe, jak również 

stanowi znaczną pomoc dla rodziny.  

 

 Wykres nr 5  Świadczenia niepieniężne program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania  

 

 

Źródło: Sprawozdanie roczne OPS  
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W 2016 roku było  1305   osób objętych programem w tym 525 osób korzystało  z posiłków, 

73  osobom dowieziono posiłek do miejsca zamieszkania, 1002 osoby skorzystało z zasiłków 

celowych na zakup żywności  w ramach programu: " Pomoc Państwa  w zakresie 

dożywiania". 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii udziela wsparcia rodzinom i osobom               

w trudnych sytuacjach życiowych. Zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej wsparcia 

udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

 ubóstwa; 

 sieroctwa; 

 bezdomności; 

 bezrobocia; 

 niepełnosprawności; 

 długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

 przemocy w rodzinie; 

 potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

 bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z  zakładu karnego; 

 alkoholizmu lub narkomanii; 

 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

 klęski żywiołowej lub ekologicznej; 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii w 2016 roku udzielał wsparcia z uwagi na : 

 

 bezrobocie  - 40 % przyznanych świadczeń  

 niepełnosprawność - 23 % przyznanych świadczeń  

 długotrwała lub ciężka choroba -33 % przyznanych świadczeń  

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 3 % przyznanych świad.  

 przemoc w rodzinie -1 % przyznanych świadczeń  
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Szczególną uwagę zwraca się na rodzinę i jej funkcjonowanie. Najczęściej dysfunkcjonalność 

rodziny łączy się z takimi zjawiskami jak: uzależnienia, bezrobocie, przemoc domowa, 

problemy w pełnieniu ról rodzica, małżonka czy osoby pracującej.  

 

 Najczęstsze przyczyny trudnych sytuacji życiowych, powodujących udzielenie pomocy 

finansowej odzwierciedla poniższy wykres. 

 

 

Wykres nr   6   Liczba rodzin dysfunkcyjnych w  2016 roku  

 

 

 Źródło: Sprawozdanie roczne OPS 2016 
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 Mieszkańcy naszej Gminy borykają się również z takimi problemami jak: bezradność          

w sprawach opiekuńczo- wychowawczych - 3%, przemoc w rodzinie - 1%.  

 

 POMOC NIEPIENIĘŻNA  

  

 Sprawienie pogrzebu 

  W 2016r Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii sprawił dwa pogrzeby dla dwóch 

osób, które były osobami samotnymi i nie posiadały rodziny, która mogłaby zająć się 

pochówkiem.  

 Całkowity koszt pogrzebu dla dwóch zmarłych osób to 5690,00 zł. 

 

 Ubezpieczenie zdrowotne 

  Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. ( Dz. U z 2016 poz. 1793)                    

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych istnieje 

możliwość objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osób, które nie podlegają ubezpieczeniu 

zdrowotnemu z innego tytułu. W 2016 roku przyznano prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej 9 osobom, które nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. Zgodnie z art. 54 

ust. 7 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawo do 

świadczeń przysługuje przez okres 90 dni.  

 

 Schronienie  

  W 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił schronienie dla 3 osób, które nie 

miały możliwości zapewnić sobie schronienia a także wystarczających środków 

finansowych na pokrycie kosztów pobytu w noclegowni.    

 Całkowity koszt opłacenia schroniska dla trzech osób bezdomnych w 2016 roku to                    

3 4017,00 zł. 

 

 Skierowanie do domów pomocy społecznej  

  Pracownicy socjalni na bieżąco współpracują z domami pomocy społecznej zarówno 

na terenie Gminy Bogoria jak i z innymi ościennymi domami.  

  Całkowity koszt odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej  to kwota         

681 473,99 zł. 
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 Praca socjalna  

  Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii podejmują szereg działań 

wytyczonych przez ustawy. Działalność Ośrodka w tej dziedzinie jest duża i ciągle się 

rozwija dzięki profesjonalnej pracy socjalnej wykonywanej przez każdego pracownika 

socjalnego. Pracę socjalną wykonuje się z każdym zgłaszającym się do OPS klientem.        

W pojęciu pracy socjalnej mieści się właściwie każda pomoc udzielona przez Ośrodek.  

  W 2016 roku zostało zawartych i zrealizowanych 15 kontraktów socjalnych.                

Kontrakty te zostały zrealizowane w całości.  

 Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej współpracowali z następującymi 

instytucjami: 

 Policja  

 Prokuratura 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

 Sądowa Służba Kuratorska  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

 Szpitale  i Ośrodki Zdrowia  

 Ośrodki Pomocy Społecznej  

 Schroniska dla osób bezdomnych  

 Zakłady Opiekuńcze Lecznicze  

 Domy Pomocy Społecznej 

 Hospicja 

 Straż Gminna  

 Straż Pożarna  

 Pogotowie Ratunkowe  

 Powiatowy Urząd Pracy 

 Urząd Gminy  

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Centrum Psychiatrii Promedic 

 

  Przeprowadzono 76 rozmów telefonicznych dotyczących klientów, gdzie występują 

problemy rodzinne.  Wspólnie z dzielnicowym odwiedzili  96 środowisk.  
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 Pracownicy socjalni przy współpracy lekarza rodzinnego, pielęgniarek środowiskowych         

i załogi karetki pogotowia przekonali klientkę do podjęcia leczenia szpitalnego, ponieważ 

stan zdrowia zagrażał życiu klientki. W efekcie kobieta została umieszczona w Domu 

Pomocy Społecznej gdyż nie miała ona możliwości powrotu do miejsca zamieszkania.  

 Pracownicy socjalni interweniowali również w  domu osoby samotnie gospodarującej, która 

leczy się psychiatrycznie. Przy wsparciu Policji i Straży Pożarnej wyważone zostały drzwi 

do mieszkania i zainteresowana została przekazana załodze karetki pogotowia. Kobieta 

trafiła do szpitala na oddział psychiatrii.  

 Pracownicy socjalni w szeroko rozumianej pracy socjalnej, bardzo często kontaktują się        

z innymi instytucjami w sprawach dotyczących klientów Ośrodka. W ubiegłym roku 

kontaktowano się z Zespołem Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół i Przedszkoli            

w Bogorii w sprawie przyznania stypendiów szkolnych dla 5 rodzin. Ponadto kontaktowano 

się z innymi Ośrodkami Pomocy w 19 przypadkach.  

 Biorąc pod uwagę bezrobocie w Gminie Bogoria pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bogorii bardzo często kontaktują się z Powiatowym Urzędem Pracy                

w Staszowie w sprawach dotyczących swoich podopiecznych.  

 Pracownicy socjalni kontaktowali się bardzo często z Zakładami Opiekuńczo- Leczniczymi, 

Domami Pomocy Społecznej, Hospicjami w celu ustalenia miejsc dla podopiecznych,           

a także ze Schroniskami w celu zgłaszania i dowożenia osób bezdomnych do schronisk we 

współpracy ze Strażą Gminną.  

  

  Ponadto pracownicy socjalni kontaktują się i współpracują z Ochotniczą Strażą 

Pożarną w Bogorii w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020. 

     "Pudełko na Jesień Życia" 

 W Ośrodku Pomocy Społecznej jeden z pracowników socjalnych jest odpowiedzialny 

za pomoc osobom starszym. W ramach tej pomocy w 2015r. zainicjowana została akcja 

społeczna      pn. " Pudełko na Jesień Życia", która jest kontynuowana.  

„Pudełko życia” to opakowanie opatrzone specjalną naklejką, jest ulokowane w łatwym         

do zlokalizowania miejscu, w mieszkaniu osoby starszej np. na lodówce. Do tego programu w 

2015 roku przyłączyło się 12 osób starszych, zamieszkujących samotnie. W roku 2016r 

pozostało 8 osób, które posiadają pudełko życia. Są to osoby w podeszłym wieku, 

schorowane, które nie mogą liczyć na szybką pomoc najbliższej rodziny.  
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"Akcja charytatywna" 

 Ośrodek Pomocy Społecznej wziął również udział w akcji charytatywnej zbierania 

nakrętek na rzecz ratowania życia z inicjatywy fundacji "Rycerze i Księżniczki" dla Stasia 

Patrzałka  ze Staszowa.  

  Zdjęcie nr 1        Podziękowanie dla OPS 

 
  

źródło własne 
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"Kolonie letnie " 

 

 

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii w Bogorii zorganizował wypoczynek letni - 

kolonie we Władysławowie w dniach 23.07.2016r - 01.08.2016r dla 30 dzieci z Gminy 

Bogoria.  

 Zrealizowany w trakcie pobytu program był bardzo atrakcyjny. Pobyt wypełniały liczne 

wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu, konkursy i spotkania profilaktyczne. Dzieci 

miały fachową opiekę, bardzo dobre wyżywienia i zakwaterowanie w pensjonacie 

położonym kilkaset metrów od morza.  

 Łączny koszt wyjazdu to 26 070,00 zł. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej pokrył  koszty wyżywienia dzieci w kwocie 15 000,00 zł.   

 Koszty pobytu w wysokości 11 070,00 zł zostały pokryte ze środków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

  

 ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 

 

 

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii pod patronatem Świętokrzyskiego Banku Żywności w 

Ostrowcu Świętokrzyskim  w ramach dodatkowego wsparcia rodzin zorganizował świąteczną 

zbiórkę żywności pn. " Dodaj świętom smaku"  w dniach 25-26 listopad 2016 roku. W zbiórce 

wzięło udział czterech pracowników socjalnych. Wolontariuszami byli harcerze z zastępu "21. 

Bogoryjska Drużyna Harcerska im. Jędrusiów" 

 Zbiórka żywności realizowana była w pięciu placówkach handlowych: 

 1. Sklep Spożywczy F.H.U Aneta Chałońska, Paweł Chałoński, ul. Rynek 3;  

 2. Sklep Spożywczo- Przemysłowy Ewa Szydłowska; ul. Rynek 16; 

 3. Sklep Delikatesy Centrum; ul. Staszowska 14; 

 4. Sklep Delikatesy Centrum; ul. Rynek 14 

 5. Sklep Lewiatan; Jurkowice 33 

Razem w zbiórce wzięło udział 15 wolontariuszy.  
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Zdjęcie nr 2    Plakat świątecznej zbiórki żywności  

 

Źródło własne  

 

  Podczas zbiórki zebrano 481,01 kg artykułów spożywczych. 
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 Artykuły spożywcze, zebrane w trakcie świątecznej zbiórki żywności posłużyły do zrobienia 30 

paczek, które następnie zostały przekazane najuboższym mieszkańcom Gminy Bogoria  

 

Zdjęcie nr  3  Zebrane artykuły spożywcze  

 

 
   Źródło własne 

 

 

 

Wśród zebranych artykułów spożywczych znalazły się: 

 

 cukier 

 mąka 

 makaron 

 kasza 

 ryż 

 olej 

 dżem  

 konserwy 

 ciastka  

 czekolady 

 majonez 

 herbata  

 płatki 

 mleko  
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 płatki 

 koncentrat 

 margaryna  

 

Zdjęcie nr  4   Pracownicy Socjalni podczas pakowania żywności  

 

  

  
 Źródło własne 

   

 

  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 

 

  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii od wielu lat współpracuje ze Świętokrzyskim 

Bankiem Żywności.  „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym”. Dystrybucją żywności zajmuje się jeden pracownik socjalny.      

W ramach programu operacyjnego " Pomoc żywnościowa na lata 2014-2020" w 2016 roku 

skorzystało 594 osoby. Przywieziono 12 957 kg żywności, w skład której weszły następujące 

produkty: 

 cukier 

 ser żółty 
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 mleko 

 olej 

 ryż  

 fasola 

 szynka drobiowa  

 powidła śliwkowe 

 makaron  

 groszek z marchewką 

 koncentrat pomidorowy 

 herbatniki 

Wartość przywiezionej żywności to 38 384,41 zł. 

 

    WARSZTATY DIETETYCZNE  

 W  lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej   w Bogorii w miesiącu listopadzie 2016r  

odbyły się warsztaty  dietetyczne  dla odbiorców żywności. Warsztaty zostały zorganizowane  

przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii, Świętokrzyskiego Banku Żywności 

oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogorii w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2016.  

W warsztatach dietetycznych wzięło udział 24 osoby spośród zakwalifikowanych do  pomocy 

żywnościowej. Tematem realizowanych warsztatów były " zasady racjonalnego żywienia" . 

W trakcie warsztatów prowadzono dyskusję dotyczącą piramidy zdrowego żywienia, 

aktywności fizycznej oraz oszczędzania i zarządzania domowym budżetem.  
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Zdjęcie z warsztatów nr 5 

 

Źródło własne  

Zdjęcie z warsztatów nr 6 

 

Źródło własne 

Zdjęcie nr 7 
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Źródło własne  

     ASYSTENT RODZINY 

 

 

  W 2016 r. wspierającymi, motywującymi i pomocowymi działaniami asystenta 

rodziny objętych zostało 15 rodzin ( 63 osoby, w tym 37 małoletnich dzieci )                       

w wymiarze średnio 3,07 godzin tygodniowo, w zależności od występujących 

problemów w rodzinie i ich natężenia. 

 Asystent rodziny zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogorii realizuje 

zadania: 

1. Pomoc w poprawie sytuacji bytowej oraz w uzyskaniu samodzielności 

materialnej: 

a) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym                                  

w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego -       

w 15 rodzinach. 

- planowanie i monitorowanie wydatków 

- nauka gospodarowania środkami 
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- nauka oszczędzania 

a) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych - 15 
rodzinom  
- rozwiązywanie problemów mieszkaniowych ( zadłużenia w opłatach za media ) 

- pomoc w uzyskiwaniu uprawnień do otrzymywania świadczeń 

- pomoc w kwestii zdrowia i higieny osobistej ( dopilnowanie terminów bilansów                 

i szczepień, wpajanie  nawyków higienicznych ) 

- wpajanie nawyku dbania o czystość w mieszkaniu 

- kwestia żywienia ( sposoby pozyskiwania żywności, umiejętne robienie zakupów, 

warunki do przechowywania żywności i przygotowywania posiłków )     

- zdobywanie odzieży od darczyńców dla wszystkich członków rodziny 

- pomoc w prowadzeniu dokumentacji domowej: sposób gromadzenia                                      

i przechowywania dokumentów, rachunków, gwarancji i instrukcji 

b) wspieranie aktywności społecznej rodzin w 12 rodzinach, 
- zachęcanie członków rodziny, zwłaszcza dzieci i młodzieży do udziału w dodatkowych 

zajęciach i kółkach zainteresowań 

- pomoc w poprawie relacji z sąsiadami i dalszą rodziną 

c)  motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych- 
 w 8 rodzinach, 

- wyszukiwanie ofert kursów i szkoleń 

- rozmowy na temat zainteresowań i umiejętności 

d)  udzielanie pomocy w poszukiwaniu pracy zarobkowej - w 8 rodzinach  
- wyszukiwanie ofert pracy 

- pomoc w pisaniu CV 

- uświadamianie wymagań pracodawców i przebiegu rozmów kwalifikacyjnych 

 

2.Wsparcie specjalistyczne: 

a)  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych -              

w  15 rodzin 

- wsparcie wszystkich członków rodziny w trakcie rozwodu 

- wsparcie osoby z nerwicą lękową 

- wzmocnienie psychiczne 

- wskazanie możliwości rozwiązywania problemów 

- wskazanie instytucji mogących wesprzeć podczas rozwiązywania problemów 
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b) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z 

dziećmi  - 15 rodzinom  

- nauka prawidłowych relacji między członkami rodziny i rozwiązywania konfliktów 

między nimi 

- ustalenie obowiązujących zasad  i metod wychowawczych 

- motywowanie do poświęcania dzieciom większej ilości czasu 

- zachęcanie do aktywności podejmowanej wspólnie z dziećmi 

- zachęcanie do wspierania dzieci w ich problemach edukacyjnych 

c) udzielania wsparcia dzieciom w 12 rodzinach, 

- pomoc w odrabianiu pracy domowej 

- pomoc w nauce czytania i pisania 

- zabawy psychoedukacyjne 

 

3. Czynności administracyjne- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną 

 

4. Współpraca z innymi podmiotami: 

a) Urząd Gminy w Bogorii 

- pomoc w składaniu dokumentów i wniosków 

- pozyskiwanie dokumentacji potrzebnej rodzinom do załatwiania innych spraw 

urzędowych 

- sprawdzanie stanu opłat za media i wysokości zadłużenia 

b) Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Bogorii 

- pomoc w pisaniu i składaniu wniosków o stypendia szkolne 

c)  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogorii 

- pomoc w ustalaniu wizyt lekarskich 

- ustalanie terminów bilansów i szczepień 

d) PSP i PG w Bogorii 

- kontakty z pedagogami szkolnymi w celu zebrania informacji na temat realizacji 

obowiązku szkolnego dzieci i kontaktów rodziców ze szkołą 

e) Kurator sądowy 

- wymiana informacji na temat sytuacji w rodzinie 

 Zadania asystenta rodziny realizowane są zgodnie z przepisami ustawowymi           

i polegają przede wszystkim na prowadzeniu pracy z rodzinami, w których występuje 
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wiele problemów, m.in. : niskie umiejętności opiekuńczo-wychowawcze oraz 

prowadzenia gospodarstwa domowego, uzależnienia, bezrobocie, ubóstwo, przewlekła 

choroba, niepełnosprawność, przemoc, wyuczona bezradność, zaburzenia psychiczne,      

a których występowanie powoduje trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. Praca asystenta odbywa się w miejscu zamieszkania tych rodzin, przy 

aktywnym współdziałaniu i współpracy pracownika socjalnego z rejonu osoby objętej 

wsparciem asystenta. 

Tabela nr 1 

PROBLEMY ILOŚĆ RODZIN EFEKTY ILOŚĆ RODZIN 

Brak zatrudnienia 11 Zatrudnienie 1 

Brak kwalifikacji 
zawodowych 

11 Podniesienie 
kwalifikacji 

zawodowych 

0 

Niewystarczające 
środki finansowe 

15 Poprawa sytuacji 
finansowej 

15 

Brak umiejętności 
dysponowania 
posiadanymi 

środkami 

10 Nabycie umiejętności 
prawidłowego 
dysponowania 
posiadanymi 

środkami 

5 

Zadłużenia 7 Całościowe lub 
częściowe spłacenie 

zadłużeń 

4 

Problemy lokalowe 5 Poprawa sytuacji 
lokalowej 

3 

Zły stan techniczny 
pomieszczeń 

4 Poprawa stanu 
technicznego 
pomieszczeń 

2 

Brak dbałości o 
własne otoczenie 

7 Nabycie umiejętności 
dbania o własne 

otoczenie 

4 

Niewydolność 
opiekuńczo-

wychowawcza 

15 Poprawa umiejętności 
opiekuńczo-

wychowawczych 

7 

Negatywne 
zachowania dzieci       

demoralizacja, 
karalność ) 

1 Wykształcenie 
prawidłowych postaw 

społecznych dzieci 

0 

Zaniedbania 
zdrowotne 

4 Poprawa sytuacji 
zdrowotnej rodziny 

2 
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Brak umiejętności 
dbania o higienę 

5 Prawidłowe nawyki 
higieniczne 

2 

Przemoc 9 Ustanie przemocy 7 

Niezaradność życiowa 13 Podniesienie 
wydolności życiowej 

5 

Wycofanie społeczne 12 Aktywność społeczna 6 

Niska samoocena 8 Podniesienie 
samooceny 

5 

Brak wiary we własne 
siły 

10 Wzrost poczucia 
własnej wartości 

4 

Brak zaufania do 
asystenta rodziny 

3 Wzrost zaufania do 
asystenta rodziny 

2 

  

 

 Wspieranie rodziny, w ramach asystenta rodziny jest procesem długotrwałym, 

dającym bardzo trudno osiągalne i wymierne efekty działania, powodując doprowadzenie 

rodziny do istotnych zmian postępowania członków rodziny i ich sytuacji życiowej, 

niwelowanie destruktywnych zachowań członków rodziny, samodzielności w realizowaniu 

spraw rodzinnych, podniesieniu jakości życia członków rodziny. 

 Dla podtrzymania efektów, które udało się wypracować z rodzinami konieczna jest 

stała  kontrola, a także wsparcie ze strony asystenta w stosunku do rodzin. Dlatego też, po 

osiągnięciu sukcesu rodzina nie traci kontaktu z asystentem, ale w dalszym ciągu pracują na 

kolejne osiągnięcia. 
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Wykres nr  7  Liczba rodzin z którymi współpracował asystent rodziny w latach 2014-2016 

 Źródło: Sprawozdanie OPS 

 

  Asystent rodziny zapewnia osobom i rodzinom wsparcie w przezwyciężeniu ich 

trudnej sytuacji życiowej. Są to rodziny, często wielodzietne, które nie radzą sobie z życiem 

codziennym, objęte są pomocą finansową. Asystent towarzyszy rodzinie z dziećmi                

w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej, z wykorzystaniem mocnych stron 

członków rodziny. Głównym celem jest podniesienie umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych, radzenie sobie z sytuacjami dnia codziennego, efekt ten jest możliwy 

tylko przy współpracy rodziny, niestety bardzo często takiej współpracy nie ma.  

 Asystent rodziny we współpracy z rodzinami i pracownikiem socjalnym opracowuje plan 

pomocy z  rodziną , którego głównym aspektem jest wzmacnianie roli i funkcji rodzin oraz 

niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny. Do zakresu obowiązków asystenta 

rodziny w szczególności należy: 

 Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej w tym                      

w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.  

16% 

24% 
60% 

ASYSTENT RODZINY 

rodziny w 2014 roku

rodziny w 2015 roku

rodziny w 2016 roku
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 Udzielania pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

psychologicznych i wychowawczych z dziećmi.  

 Wspieranie aktywności społecznej rodzin. 

 Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

 Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zawodowej. 

 Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 

psychospołecznych  

 Udzielania wsparcia dzieciom w szczególności poprzez  udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych.  

 Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin. 

  Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.  

 Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.  

 Sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach. 

Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, zespołem 

interdyscyplinarnym. 

 

    ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 

 

 Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bogoria w 2016 roku odbywały  się 

raz na kwartał (tj. 4 spotkania w roku). Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej       

w Bogorii brali udział w spotkaniach grup roboczych. Pracownicy najczęściej spotykają się       

z przemocą fizyczną, psychiczną i zaniedbaniem.  

    

. W 2016 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 24 Niebieskich Karty z czego 21 

sporządziła  policja, 2 NK sporządzili pracownicy  socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Bogorii, 1 NK sporządziła Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii.1 NK była 

kontynuowana z 2015 roku.  

Z danych przygotowanych przez Komendę Powiatową Policji w Staszowie wynika, że w roku 

2016 zostało przeprowadzonych 116 interwencji  domowych na terenie Gminy Bogoria.        

W wyniku tych interwencji sporządzono 24 NK. W rodzinach dotkniętych przemocą domową 

wychowuje się 8 dzieci. 
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

W formie specjalistycznych usług opiekuńczych pomocą objęte były trzy osoby.  

Tabela nr   2     Liczba godzin usług świadczonych w poszczególnych miesiącach w 2016r: 

L.p Miesiąc Godziny 

1. Styczeń 63 godz. 

2. Luty 48 godz. 

3. Marzec 10 godz. 

4. Kwiecień 80 godz. 

5. Maj 74 godz. 

6. Czerwiec 80godz. 

7. Lipiec 40 godz. 

8. Sierpień 73 godz. 

9. Wrzesień 73 godz. 

10. Październik 61 godz. 

11. Listopad 74godz. 

 12. Grudzień 71 godz. 

Łącznie 747 godz. 

Źródło: Sprawozdanie OPS 

 

Zakres świadczonego wsparcia umożliwia: 

- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza 

kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności 

społecznego funkcjonowania,  

- motywowanie do aktywności i leczenia, 

- wspierania w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych w szczególności 

takich jak : 

 samoobsługa 

 wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych w tym umiejętności 

utrzymywania i prowadzenia domu,  

 dbałość o higienę i wygląd 

 utrzymanie kontaktów z domownikami i społecznością lokalną  
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 wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, 

 kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspierającej z osobami bliskimi 

 współprace z rodziną, kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej  

 wspieranie procesu leczenia w tym: 

 pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, 

 uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich i badań, 

 pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, 

 pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków 

ubocznych ich stosowania,  

 pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia.  

Razem z osobami objętymi pomocą współpracujemy z instytucjami takimi jak:  

 Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii- biblioteka aby wypożyczać książki,  

 Ośrodek Zdrowia w Bogorii w celu wizyt lekarskich  

 Poradnią Zdrowia Psychicznego w Staszowie,  

 Kościół mający na celu wsparcie duchowe, 

 Pomoc w sprawach urzędowych w instytucjach takich jak: ZUS, KRUS, Urząd 

Gminy w Bogorii.  

 

Zrealizowane działania u podopiecznych w 2016r 

 

- pomoc w przystosowaniu łazienki dla osób niepełnosprawnych,  

- wspieranie i monitorowanie leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi aby choroba się nie 

pogłębiała,  

- pomoc w codziennych obowiązkach w funkcjonowaniu we własnym środowisku,  

- poprawa stosunków, relacji w rodzinie podopiecznego, 

- wspieranie i pomoc w skompletowaniu dokumentów do renty chorobowej,  

- towarzyszenie podopiecznym w wizytach u lekarzy specjalistów w NZOZ w Bogorii,           

w Poradniach  Specjalistycznych w Staszowie i w Kielcach  

- zorganizowanie przeniesienia przyłącza wody bieżącej do budynku mieszkalnego. 

Całkowity koszt specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

to kwota: 45 768,34 zł. 
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USŁUGI SPECJALISTYCZNE DLA DZIECI AUTYSYCZNYCH 
 

W 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi pomagał również dzieciom autystycznym. Wsparciem 

logopedy i rehabilitantów objęte było 3 dzieci. Rehabilitanci ze specjalnością terapeuty  

nerworozwojowego NDT - Bobath. Wsparciem rehabilitantów objętych było 2 dzieci. 

Logopeda świadczył  usługi specjalistyczne niepełnosprawnym dzieciom. 

 

ŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIAA  RROODDZZIINNNNEE  

  

 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 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) w 2016 roku 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 

 W 2016 roku pracownicy Ośrodka Pomocy  Społecznej w Bogorii przyjęli                

943 wniosków o świadczenia rodzinne z czego: 

- 703 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami; 

- 76wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego; 

- 10 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 

- 55 wniosków o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 

- 63 wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

- 36 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego 

  

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2016 roku zostało wydanych 1066 

decyzji administracyjnych: 873 stanowiły decyzje przyznające świadczenia, 68 decyzje 

odmowne, 110 decyzje uchylające przyznane prawo do świadczeń a 15 decyzje żądające 

zwrotu nienależnie pobrane świadczenia.  
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 W 2016 roku były prowadzone  postępowania administracyjne w zakresie nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych, w wyniku których odzyskano świadczenia nienależnie 

pobrane na łączną kwotę 18.260,94 zł  z czego:  

1/ kwota w wysokości 5.189,56 zł pomniejszyła należną dotację, gdyż dotyczyła nienależnie 

pobranych świadczeń w 2016 roku;  

2/ kwota w wysokości 13.071,38 zł została zwrócona do budżetu państwa, gdyż dotyczyła 

nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.  

Na podstawie art. 23a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych 

w przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych lub członek jej rodziny 

przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie 

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego  wniosek wraz z dokumentami 

jest przekazywany do marszałka województwa celem ustalenie prawa do świadczeń. 

Na tej podstawie do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zostało 

przesłanych  19 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami. 

 Ponadto w 2016 roku wystawiono 155 zaświadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych. 

Wydatki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2016 roku wyniosły 2.998,94 zł. 

 

ŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  RROODDZZIICCIIEELLSSKKIIEE    

  

NNaa  ppoossttaawwiiee  zzmmiiaannyy  uussttaawwyy  zz  ddnniiaa  2288  lliissttooppaaddaa  22000033  rrookkuu  oo  śśwwiiaaddcczzeenniiaacchh  rrooddzziinnnnyycchh  ((DDzz..  

UU..  zz  22001166rr,,  ppoozz..  11551188  zzee  zzmm..))  oodd  ssttyycczznniiaa  22001166rr  ww  ooppaarrcciiuu  oo  aarrtt..  1177cc  ccyytt..  uussttaawwyy  ww  OOśśrrooddkkuu  

PPoommooccyy  SSppoołłeecczznneejj  ww  BBooggoorriiii  pprroowwaaddzzoonnaa  jjeesstt  wwyyppłłaattaa  śśwwiiaaddcczzeeńń  rrooddzziicciieellsskkiicchh  ddllaa  oossóóbb  nniiee  

ppoossiiaaddaajjąąccyycchh  pprraawwaa  ddoo  zzaassiiłłkkuu  mmaacciieerrzzyyńńsskkiieeggoo  ww  iinnnneejj  iinnssttyyttuuccjjii,,  zz  ttyyttuułłuu  sspprraawwoowwaanneejj  

ooppiieekkii  nnaadd  ddzziieecckkiieemm  ddoo  uukkoońńcczzeenniiaa  5522  ttyyggooddnniiaa  żżyycciiaa..  NNaa  wwyyppłłaattęę  śśwwiiaaddcczzeeńń  nnaa  tteenn  cceell                  

ww  22001166  rrookkuu  pprrzzeezznnaacczzoonnoo  kkwwoottęę  221122..887711,,9900  zzłł  ddllaa  3355  rrooddzziinn..  

  

ZZAASSIIŁŁEEKK  DDLLAA  OOPPIIEEKKUUNNAA  

  

 Ośrodek Pomocy społecznej w Bogorii realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia   

4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 

567 z późn. zm.). 

Zasiłek dla opiekuna wypłacany jest w kwocie 520 zł miesięcznie, osobom rezygnującym 

z zatrudnienia lub nie podejmującym zatrudnienia w związku ze sprawowaną opieką nad 
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niepełnosprawnym w stopniu znacznym członkiem rodziny, które do czerwca 2013  roku 

posiadały przyznane prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, a prawo to zostało im uchylone 

na podstawie art. 11, ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2012 r., poz. 1548).  

W ramach realizacji ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2016 roku  

wypłacono 548 zasiłków dla 55 osób na łączną kwotę 281.988,30 zł.   

Ogólna kwota wydatków na realizacje ustawy w 2016 roku wyniosła 290.447 zł. 

 

SKŁADKI 

 

 Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 

zasiłek dla opiekuna, w przypadkach przewidzianych ustawą o świadczeniach rodzinnych 

oraz ustawą o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna zostały opłacone składki na 

ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. 

Wydatki na te ubezpieczenia w 2016 roku kształtowały się następująco: 

1) za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacono składki na: 

- ubezpieczenie emerytalno - rentowe w łącznej kwocie 82.438 zł dla 18osób; 

- ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 4.797 zł dla 3 osób; 

2) za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono składki na: 

- ubezpieczenie emerytalno - rentowe w łącznej kwocie 46.760 zł dla 26 osób; 

- ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 9.708 zł dla 16 osób; 

3) za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna opłacono składki na: 

- ubezpieczenie emerytalno - rentowe w łącznej kwocie 23.686 zł dla 15 osób; 

- ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 3.136 zł dla 5 osób; 

 

 Łącznie na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe dla 59 osób 

pobierających świadczenia z tytułu sprawowanej opieki nad osobą niepełnosprawną w 2016 

roku wydatkowano kwotę 152.928,73 zł. 

Kwota wydatkowana na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia                

z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny w 2016 roku wyniosła 17.640,48zł.  
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FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią formę pomocy państwa dla osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które nie maja możliwości wyegzekwowania 

alimentów od dłużnika. Świadczenia te przysługują zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 

roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 169) osobie 

uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie wyroku sadu, jeżeli egzekucja 

prowadzona przez komornika sądowego 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 w szkole lub szkole wyższej, 

 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.  

 W 2016 r. w sprawach dotyczących ustalenia prawa do świadczeń alimentacyjnych 

było wydanych  79 decyzji, w tym: 

- 51 decyzji przyznających świadczenia; 

- 17 decyzji uchylających w całości lub w części decyzje przyznające świadczenia; 

- 2 decyzje odmowne.  

 W ramach realizacji tego zadania w 2016 roku wypłacono 653 świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego dla 53 osób uprawnionych na łączną kwotę 251.056 zł. 

Ogólna kwota wydatków na realizacje ustawy w 2016 roku wyniosła 258.588 zł. 

 

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 liczonymi do dnia zawrotu.  

 

Kwota zwrócona przez dłużników w 2016 roku z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego osobie uprawnionej wyniosła: 51.273,58 zł  z czego 16.169,92 zł zostało 

przekazane na dochody własne Gminy Bogoria. 
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Ponadto kwota 4.638,40 zł stanowi wyegzekwowane przez komorników sądowych należności 

z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. 

 

 Na dzień 31 grudnia 2016 r. na terenie Gminy Bogoria było 37 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. 

Dłużnicy alimentacyjni zgłaszani są do Centralnej Ewidencji Dłużników celem wpisania ich 

na ogólnopolską listę dłużników.  

W sprawach dłużników alimentacyjnych wysłano ok. 201 pism do dłużników, komorników, 

organów właściwych wierzyciela, organów dłużnika, Powiatowego Urzędu Pracy, 

Prokuratury Rejonowej, Starostwa Powiatowego, Urzędu Skarbowego, Sądu, Policji i innych 

w zależności od konkretnej sytuacji.  

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych ma na celu odzyskanie wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Egzekucję alimentów prowadzili komornicy sądowi 

oraz skarbowi w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji. 

W  marcu 2016 roku Gmina Bogoria otrzymała certyfikat Krajowego Rejestru Długów za 

skuteczne motywowanie dłużników alimentacyjnych do spłaty zaległych zobowiązań. 

 

     

    KARTA DUŻEJ RODZINY 

 

  Od 16 czerwca 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii  realizuje Program 

Karty Dużej Rodziny, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, 
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kreowanie jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans 

rozwojowych, życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach.  

W 2016 roku wydanych zostało 78 Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny dla 17 rodzin 

wielodzietnych. 

Łącznie z programu  do końca 2016 roku skorzystało 112 rodzin wielodzietnych. 

 

PROGRAM 500+ 

 

Z dniem 01 kwietna 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o  pomocy 

państwa w  wychowywaniu dzieci( Dz. U. z 2016r poz. 195). Celem świadczenia 

wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka do 

18 roku życia, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem  jego potrzeb  życiowych. Obsługa       

i wypłata tego świadczenia prowadzona jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogorii.  

W 2016 roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii przyjęli 759 wniosków         

o świadczenie wychowawcze z czego 741 wniosków zostało złożonych w formie papierowej, 

a 18 w formie elektronicznej.  

 Na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2016 roku 

zostało wydanych 731 decyzji administracyjnych: 706 stanowiły decyzje przyznające 

świadczenia, 25 decyzje odmowne, 22 decyzje uchylające przyznane prawo do świadczeń,      

a 2 decyzje żądające zwrotu nienależnie pobrane świadczenia .  

 W 2016 roku były prowadzone postępowania administracyjne w zakresie nienależnie 

pobranego świadczenia wychowawczego, w wyniku których odzyskano świadczenia 

nienależnie pobrane na łączną kwotę 1.000 zł.  

Na postawie art. 16 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w  wychowywaniu 

dzieci ( tj. Dz. U. z 2016r., poz.195)  w przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń lub 

członek jej rodziny przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym 

mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wniosek 

wraz z dokumentami są przekazywane do marszałka województwa celem ustalenia prawa do 

świadczeń.  

Na tej podstawie do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zostało 

przesłanych 29 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.  

 W 2016 roku wydatkowano kwotę 4.969.090,00 zł na wypłatę świadczeń dla 1.121 

dzieci.  
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Ogólna kwota na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  2016 roku 

wyniosła 5.070.445,51 zł.  

 

KADRA OŚRODKA POMOCY 

 

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. W Ośrodku Pomocy Społecznej, w roku 

sprawozdawczym zatrudnionych było 13 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 tysiące. 

mieszkańców.  

 

Tabela nr   3     Struktura zatrudnienia w  Ośrodku 2016 roku  

 

 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

 
2016 ROK 

 
KIEROWNIK 

 
1 

 
PRACOWNICY SOCJALNI : 

 
4 

 
 

W 
TYM : 

 
SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ 

 
1 

 
STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY 

 
2 

 
PRACOWNIK SOCJALNY 

 
1 

 
PRACOWNICY DS. PRZYZNAWANIA I 

WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, 
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I 

FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

 
4 

 
ASYSTENT RODZINY 

 
1 

 
OPIEKUNKA ŚWIADCZACA 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/ 
SPRZATACZKA 

 
 

1 

 
KSIĘGOWA 

 
1 
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POMOC ADMINISTRACYJNA 1 
 

OGÓŁEM LICZBA OSÓB 
ZATRUDNIONYCH W OPS 

 
13 

 

Ponadto w 2016 roku w Ośrodku Pomocy był zatrudniony : 

 logopeda na umowę zlecenie świadczący usługi specjalistyczne 

niepełnosprawnym dzieciom;  

 informatyk - zatrudniony także na umowę zlecenie, obsługujący systemy 

informatyczne w Ośrodku; 

 rehabilitanci. 

 

INFORMACJA FINANSOWA Z WYKORZYSTANIA BUDŻETU  W 2016 ROKU   

 

 W ramach zadań własnych i własnych obowiązkowych dotowanych procentowo 

z budżetu państwa Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii w 2016 roku wydatkował 

kwotę 11 395 106,85 zł ( w tym : 1268 748,17 zł -środki własne +10126 358,68 zł - 

dotacje celowe).  

 

Tabela nr 4  Wydatki poniesione w 2016r  

 

 

ŚRODKI WŁASNE 

 

ŚRODKI ZLECONE 

 

RAZEM 

 

1268 748,17zł 

 

10126 358,68 zł 

 

11 395 106,85 zł 
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POTRZEBY 

 Analiza realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii  zadań 

przedstawionych w sprawozdaniu za 2016 rok określa najpilniejsze potrzeby w zakresie 

pomoc y społecznej.  

Podkreślić należy konieczność zatrudnienia : 

 asystenta rodziny; 

 opiekunki specjalistycznej  usług opiekuńczych dla dzieci  i dorosłych                        

z zaburzeniami  psychicznymi; 

 sekretarki.  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii do dyspozycji pracowników ma pięć 

pomieszczeń. Warunki lokalowe są bardzo trudne. Pracownicy socjalni nie mają 

możliwości porozmawiania ze swoimi podopiecznymi, ponieważ czterech pracowników 

socjalnych zajmuje jedno pomieszczenie.  

W dziale świadczeń rodzinnych również kontakt jest utrudniony, gdyż jeden pokój 

zajmuje czterech pracowników.  

Opiekunka specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi 

oraz asystent rodziny zajmują miejsce w sekretariacie przy jednym biurku.  

Problemy lokalowe powodują brak  prywatności ,  podczas rozmów z klientami Ośrodka  

a także utrudnienia w pracy. Niezbędne jest podjęcie działań w celu zmiany siedziby 

Ośrodka.  

 

 

Sporządził : 

Pracownik socjalny  

Ewelina Łoch  
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