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Wprowadzenie
Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst
jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.), przedkładam sprawozdanie z działalności Miejsko
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie za rok 2017 wraz z potrzebami w zakresie
pomocy społecznej na rok 2018.
Pomoc społeczna, jako instytucja polityki społecznej państwa, została powołana po to, żeby
osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez własne zaangażowanie
i współpracę z jednostkami do tego powołanymi, zmierzały w kierunku poprawy własnego życia
i integracji ze społeczeństwem.
Pracownicy socjalni MGOPS działają, więc na rzecz zmiany w społeczności i życiu
konkretnych osób i rodzin, którym pomagają. Ich zadaniem jest wskazywanie klientowi możliwości
rozwiązania danego problemu w oparciu nie tylko o posiadaną wiedzę, ale przede wszystkim
wiedzę o osobie potrzebującej wsparcia. Praca z ludźmi w obszarze pomocy społecznej, jak żadna
inna, wymaga dużej elastyczności myślenia, dostosowania do zmieniających się, czasem bardzo
szybko okoliczności. Pomaganie nie jest umiejętnością, którą da się opanować raz na zawsze. Jest
sztuką wymagającą stałej permanentnej pielęgnacji. Nie jest to łatwe zadanie, bowiem klient pracy
socjalnej w XXI wieku konfrontuje nas z różnorodnością problemów.
Zgodnie z polskim prawodawstwem większość działań pomocowych umiejscowionych jest
na poziomie gminy, a ośrodki pomocy społecznej można uznać za wiodące i stanowiące
podstawowe źródło wsparcia dla rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Zajmują się one
między innymi wypłacaniem świadczeń pieniężnych i udzielaniem wsparcia w zakresie
przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej. Są instytucjami, które na poziomie lokalnym
odpowiadają za koordynację działań z zakresu pomocy społecznej oraz za większość działań
z zakresu polityki społecznej.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna gminy

realizuje zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym i zlecone Gminie w zakresie pomocy
społecznej.
Nasz Ośrodek przede wszystkim realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy
o pomocy społecznej oraz przepisach innych aktów prawnych, w szczególności podejmuje działania
zmierzające do zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin z terenu gminy
Wieruszów, oraz w miarę możliwości do życiowego ich usamodzielnienia, a także integracji tych
osób i rodzin ze środowiskiem lokalnym . Szereg działania podejmowanych każdego dnia przez
pracowników Ośrodka zmierza do realizacji głównych celów Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Wieruszów na lata 2014 - 2020 przyjętej przez Radę Miejską uchwałą
w 2014 r.
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Podstawy / ramy prawne podejmowanych działań
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie realizuje zadania zlecone
i zadania własne gminy z zakresu pomocy zawarte:
• w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 930 z późn. zm.)
• w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.)
• w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015
r., poz. 1390 z późn. zm.)
• w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)
• w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059
z późn. zm.)
• w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)
• w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 121 z późn. zm.)
• w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)
• w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U.
z 30 kwietnia 2016 r., poz. 162 z późn. zm.)
• w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 168 z późn. zm.)
• w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.)
• w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.)
• w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.
z 2016 r., poz. 195)
•) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U.
z 2016, poz. 1860).
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Zatrudnienie w MGOPS w 2017 r
Dział/stanowisko

Liczba osób zatrudnionych

Liczba etatów

Kierownik

1

1

Dział Pomocy Środowiskowej
i Świadczeń :

8

8

- pracownicy socjalni terenowi

7

7

- pracownicy ds. świadczeń

1

1

Dział finansowo - księgowy:

3

3

- główny księgowy i księgowy

2 (1 os. - urlop wychowawczy)

2

- stanowisko ds. kadr/płac
i kasy

1

1

Dział świadczeń społecznych

3

3

- główny specjalista
ds. św. społecznych

1

1

- stanowisko
ds. świadczeń 500+

1

1

- stanowisko
ds. św. rodzinnych

1

1

Asystent Rodziny

1

1

Dział
administracyjno-obsługowy:

3

2

- stanowisko ds. obsługi
sekretariatu

1

1

- kierowca

1

1/2

- robotnik gospodarczy

1

1/2

19

18

OGÓŁEM:
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W 2017 r., MGOPS w Wieruszowie jako zleceniodawca zawarł z 11-oma osobami umowy
zlecenia:
 prawnik
 informatyk
 BHP
 psychologicznego
 opiekunki domowe

MGOPS w liczbach
Przedstawiamy wybrane statystyki dotyczące działalności i zadań realizowanych przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie w formie tabel.
Informacje zawarte poniżej pozwalają zapoznać się z ogólną charakterystyką ilościową
odnoszącą się do ilości oraz kosztów poszczególnych form wsparcia i świadczeń, ilości osób/rodzin
korzystających z tego wsparcia, podziału środków ze względu na źródła finansowania czy rozliczeń
nienależnie pobranych świadczeń.
Wykonanie z budżetu MGOPS w Wieruszowie za 2017 rok
Dział

Rozdział

851

85195

Wyszczególnienie

Środki
własne

Ochrona zdrowia

Razem
rozdział
851

0,00

85205

Zadania w zakresie
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

85213

Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej oraz
świadczenia rodzinne

852

852

852

Środki
z państwa

Środki
ogółem

50,00

50,00

50,00

50,00

4 099,00

4 099,00

0,00

54 825,00

54 825,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe w tym: zasiłki
celowe

225 854,00

150 926,00

376 780,00

852

85215

Dodatki mieszkaniowe /
Dodatki energetyczne

279 759,00

5 636,00

285 395,00

852

85216

Zasiłki stałe

0,00

263 078,00

263 078,00
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Środki
z Funduszu
Pracy

852

85219

Ośrodki Pomocy
Społecznej

716 796,00

244 004,00

960 800,00

852

85228

Usługi Opiekuńcze
i odpłatność za Domy
Pomocy Społecznej

507 703,00

0,00

507 703,00

852

85230

Program dożywianie

58 679,00

67 800,00

126 479,00

852

85278

Usuwanie skutków
klęsk-wichura

0,00

32 600,00

32 600,00

852

85295

Bank żywności

6 156,00

0,00

6 156,00

1 799 046,00

818 869,00

2 617 915,00

14 222,00

56 888,00

71 110,00

14 222,00

56 888,00

71 110,00

0,00

10 610 544,00

10 610 544,00

Razem
rozdział
852
854

85 415

Stypendia

Razem
rozdział
8954
855

85501

Świadczenie
wychowawcze 500+
W tym obsługa

855

85502

154 776,00

Świadczenia
rodzinne/Fundusz
alimentacyjny oraz składki
na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego

4 486 822,00

0,00

4 486 822,00

W tym: świadczenia +
ZUS
4 373 126,00

obsługa

113 696,00

855

85503

Karta Dużej Rodziny

855

85504

Wspieranie
rodzin/Asystent Rodziny

855

85595

Za życiem

0,00

216,00

216,00

23 161,00

7 453,00

30 614,00

0,00

4 120,00

4 120,00

Razem
rozdział
855

23 161,00

15 109 155,00

15 132 316,00

RAZEM

1 836 429,00

15 984 962,00

17 821 391,00
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15 114,00

15 114,00

Podział wydatków budżetowych w 2017 r.
Ogólne wykonanie budżetu

Kwota % w 2017 r

- wydatki na świadczenia

16 591 890,75 - 93.1 %

- wydatki na funkcjonowanie MGOPS

1 229 500,84 - 6.9 %

OGÓŁEM:

17 821 391,59

Podział wydatków budżetowych w 2017 r. ze względu na źródło finansowania

Podział wydatków budżetowych w 2016 roku

Kwota - %

- wydatki z budżetu państwa

15 984 962,00 - 89,7 %

- wydatki z budżetu gminy

1 836 429,00 – 10,3 %

OGÓŁEM:

17 821 391.59

Ilość decyzji administracyjnych wydanych przez MGOPS w 2017 roku
Decyzje administracyjne według zadań

Liczba wydanych decyzji administracyjnych

- pomoc społeczna

1705

- świadczenia rodzinne

1241

- fundusz alimentacyjny

127

- świadczenie wychowawcze ( 500+)

1378

- dodatki mieszkaniowe

325

- dodatek energetyczny

91

- stypendia szkolne

203

Ogółem:

5070
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Pomoc społeczna
Ośrodki Pomocy Społecznej działające w każdej gminie, udzielają pomocy w formie pracy
socjalnej, świadczeń pieniężnych, a także przyznając wsparcie usługowe i rzeczowe oraz kierując
do ośrodków wsparcia. Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej jest uzależnione od spełnienia
szeregu warunków określanych w odpowiednich przepisach. Na przykład art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej określa wysokość kryterium dochodowego osoby lub rodziny. Zgodnie z tym
przepisem uprawnienie do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł.,
2. rodzinie/ osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł.,
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15
lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Powody wymienione w art. 7 pkt 2-15 to:
 ubóstwo;
 sieroctwo;
 bezdomność;
 bezrobocie;
 niepełnosprawność;
 długotrwała lub ciężka choroba;
 przemoc w rodzinie; - potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe
placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 trudność w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 alkoholizm lub narkomania;
 zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
 klęska żywiołowa lub ekologiczna.
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Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
1. Miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne
określone w odrębnych przepisach;
3. Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:
 przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 pracy socjalnej,
 prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej,
 realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 rozwijaniu

nowych

form

pomocy

społecznej

i

samopomocy

w

ramach

zidentyfikowanych potrzeb. Główne cele pomocy społecznej:
 wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie –
w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia
w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających
dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom
o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej,
w tym przemocą w rodzinie,
 integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.
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Powody przyznawania pomocy społecznej w 2017 r., przez MGOPS
Wyszczególnienie

Liczba rodzin w 2016 r

Liczba rodzin w 2017 r

Ubóstwo

215

219

Bezrobocie

163

145

Niepełnosprawność

107

119

Długotrwała lub ciężka choroba

182

226

Alkoholizm

33

33

Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gosp.
dom

82

91

Przemoc w rodzinie

4

1

Bezdomność

5

6

Potrzeba ochrony macierzyństwa

85

72

Trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego

8

5

Narkomania

1

3

Zdarzenie losowe

3
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Liczby rodzin nie sumują się, bowiem dysfunkcje, z powodu, których pomoc jest
przyznawana mogły współwystępować ze sobą.
Podobnie jak w latach ubiegłych istotnym problemem rodzin korzystających ze wsparcia,
a który ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie, jest ubóstwo, bezrobocie oraz długotrwała lub
ciężka choroba i niepełnosprawność. W dalszym ciągu zmierzamy się z problemem w znalezieniu
legalnej pracy dla osób nie posiadających doświadczenia zawodowego. W okolicy Wieruszowa
powstało wiele nowych firm, co spowodowało dosyć duże zapotrzebowanie na pracowników
tymczasowych, co wykorzystali nasi klienci.
Jednocześnie zauważamy, że wielu z nich „wraca do systemu pomocy społecznej”, gdyż
często podejmują prace dorywcze i sezonowe.
Świadczenia pomocy społecznej są zróżnicowane, niektóre z nich mają charakter
obligatoryjny, a inne fakultatywny. Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki
będące podstawą ich przyznania. Wyodrębnić można następujące rodzaje świadczeń: w naturze,
w usługach i pieniężne. Udzielane są bezpłatnie, odpłatnie lub za częściową odpłatnością.
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Podstawowe rodzaje świadczeń wypłacanych przez tut. MGOPS
na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
Zasiłki z pomocy społecznej
Rodzaj świadczeń

Liczba osób

Kwota świadczeń (w zł)

zasiłki stale

56

263 077,68 (dotacja)

zasiłki okresowe

90

150 926, 41 (dotacja)

Schronienie
52 210,49
usługi opiekuńcze

13

39 017,00 + ZUS
( 3 547 h x 11,00 zł)

zasiłki celowe na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego

4

3.100,00

sprawienie pogrzebu

0

0

zasiłki celowe udzielone na zakup:
żywność, opał, odzież, przybory szkolne,
leki

153

153.402,00

Składki na ubezpieczenie zdr od zasiłków
stałych

54

23 676,61 (dotacja)

Zasiłki celowe wypłacone w związku
z klęską żywiołową

8

32 600,00 (dotacja)

Zasiłki celowe specjalne

87

48 975,00

Przyznanie prawa do św. opieki zdr. ze
środków publicznych

17

Pokrywane z NFZ

Realizacja programu „ pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom, tego
pozbawionym jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy. Gmina Wieruszów realizuje ten
obowiązek przy wykorzystaniu środków, o których mowa w Uchwały Rady Ministrów z dnia
10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
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Adresatami programu są dzieci od 0-7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych,

ponadgimnazjalnych

oraz osoby dorosłe

w

trudnej sytuacji

życiowej,

w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 150 %
kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup
posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko wyraża chęć zjedzenia
posiłku, a rodzina nie chce/ nie może ubiegać się o wsparcie, odpowiednio dyrektor szkoły lub
przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie
posiłku. Udzielenie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej i ustalenia
sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Formy udzielanej pomocy

Liczba osób

Kwota Wydatków
126 479,00

Posiłek w tym:

58 679,00
środki własne z gminy

241

67 800,00
środki z dotacji celowej
- dożywianie dzieci w szkole
podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej

159

68 496,00

- posiłek w przedszkolu

70

24 961,00

- posiłek w szkole
podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej bez
wydawania decyzji

5

2 002,00

- jeden gorący posiłek

23

31 020,00

Poradnictwo specjalistyczne
Osoby wymagające interwencyjnego wsparcia psychologicznego mogą także je otrzymać
w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź w przypadku osób dotkniętych
dysfunkcją ruchu lub posiadających inne ograniczenia w dotarciu do Ośrodka Pomocy Społecznej,
w miejscu zamieszkania. W roku 2017 psycholog udzielił 58 porad – h.
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Przyznawanie i wypłacenie zasiłku stałego
Zasiłek stały przysługuje:
1. 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;
2. 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.
W 2017 roku przyznano zasiłek stały dla ogółem 56 osób. Łącznie na ten cel wypłacono kwotę
263 077,68 złotych.

Przyznawania i wypłaty zasiłków okresowych
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń
z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2017 roku – przyznano świadczenie 90 osobom
w kwocie łącznie 150.926,41 złotych.

Przyznawania i wypłaty zasiłków celowych
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy,
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.
MGOPS w 2017 roku udzielił pomocy w tej formie
Rodzinom, które nie potrafią prawidłowo dysponować środkami materialnymi i przyznaną
pomoc mogłyby przeznaczyć na cele niezwiązane z niezbędnymi potrzebami rodziny, zwłaszcza
z zakupem żywności, środków higieny czy artykułów chemicznych, przyznawana jest pomoc
w formie bezgotówkowej. Rodziny korzystające z pomocy otrzymują pomoc w formie bonów
żywnościowych oraz bonów towarowych – jest to także forma zasiłku celowego jednorazowego,
wypłacanego w formie niepieniężnej. W 2017 roku MGOPS udzielił 90 świadczeń w formie bonów
towarowych na kwotę 13.400,00 zł.
Organizowanie i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje
pomoc w formie usług opiekuńczych.
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Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych
osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej
pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze to świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej, obejmujące pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza
pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobie starszej, która
w tym zakresie wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia osoby starszej, jej
sytuacji rodzinnej i materialnej, sprawności psychofizycznej, jak również możliwości wsparcia
i udzielenia pomocy ze strony rodziny i środowiska.
Usługi opiekuńcze są zadaniami własnymi gminy o charakterze obowiązkowym. Na terenie
miasta Wieruszowa usługi opiekuńcze realizowane są od poniedziałku do niedzieli, przez opiekunki
z którymi MGOPS podpisuje kwartalne umowy zlecenia.
Podstawą świadczenia usług jest decyzja administracyjna określająca: okres, wymiar
godzinowy i miejsce świadczenia usług, zakres czynności wykonywanych w ramach usług oraz
wysokość i termin wnoszenia odpłatności. Liczba godzin dziennie oraz liczba dni w tygodniu,
w których świadczone są usługi jest określona indywidualnie, w zależności od sytuacji i potrzeb
Klienta.
Z pomocy usługowej korzystają: - osoby obłożnie chore, całkowicie niezdolne do
samodzielnego zaspokojenia potrzeb życiowych, - osoby z ograniczoną sprawnością z powodu
wieku lub inwalidztwa, przewlekle chore w pewnym stopniu zdolne do samodzielnego
zaspokojenia potrzeb, lecz wymagające pomocy przy wykonywaniu różnych czynności związanych
z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Dzięki pomocy usługowej ludzie starsi, obłożnie
chorzy, niepełnosprawni mają możliwość funkcjonowania w swoim naturalnym środowisku.
W 2017 roku odnotowany został znaczny wzrost zainteresowania tą formą pomocy, którą
objętych jest 13 osób z terenu gminy Wieruszów, usługi były w 2017 r., świadczone w wymiarze
3 547 h.
Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu.
Zgodnie z art. 54 osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie
można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do
umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, po uzyskaniu zgody tej
osoby, jej przedstawiciela ustawowego lub na podstawie postanowienia sądu o umieszczeniu bez
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zgody strony w domu pomocy społecznej. Kierowanie do domu pomocy społecznej jest zadaniem
własnym gminy o charakterze obowiązkowym.
Informacja dotycząca osób umieszczonych w DPS
Rok

Liczba osób
skierowanych

Liczba osób
przebywających

Odpłatność gminy za
pobyt w DPS ( zł)

2015

2

18

377 989,00

2016

3

19

462 114,00

2017

3

21

499 961,00

Koszt odpłatności za jednego mieszkańca w DPS w 2017 roku, który pokrywany był
z budżetu gminy kształtował się od 1 677,18 do 2 756,00 zł miesięcznie.

Liczba osób przebywających w DPS w 2017 roku w stosunku do roku 2016 wzrosła
o 2 osoby, zaś koszty utrzymania osób przebywających w tego typu placówkach w porównaniu
z rokiem 2016 zmalały o 12 153,00 zł.
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Udzielenie schronienia
Liczba klientów którym udzielono
schronienia

Nazwa placówki
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Słupii pod Kępnem

6

Wlkp Centrum Pomocy Bliźniemu
„Markot” w Poznaniu

1

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego
pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca
noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych, ośrodkach interwencji
kryzysowej i innych miejscach do tego przeznaczonych. W roku 2017 udzielono schronienia dla
7 osób, koszt ww. świadczeń wyniósł 20 378,00 zł. Współpracujemy z instytucjami do tego
przeznaczonymi.
Na dzień 31.12. 2017 r., w gminie Wieruszów jak wynika z danych przekazanych przez UM
zamieszkiwało 14 606 osób.
W 2017 r., pomocą społeczną objętych zostało 325 rodzin, w których było 794 osoby, co
stanowi 3,43 % ogółu ludności gminy Wieruszów.
Rok

Liczba osób

Liczba rodzin

2016

523

319

2017

502

325

Liczba osób i rodzin objętych wsparciem socjalnym w latach 2016-2017
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Z przedstawionych danych wynika, że ogólna liczba świadczeniodawców pomocy
społecznej w gminie Wieruszów w 2017 roku w stosunku do 2016 r uległa niewielkiemu spadkowi
z 3,58 % ogółu ludności do 3,43%. Spadek osób objętych pomocą MGOPS jest częściowo
podyktowany realizacją programu Rodzina 500+ , który wpłynął na poprawę sytuacji dochodowej
wielu osób.

Karta Dużej Rodziny

Od 16 czerwca 2014 roku wszedł w życie rządowy program dla rodzin wielodzietnych
(Dz.U. z 2014r., poz. 755), na podstawie którego wydawana jest Karta Dużej Rodziny .
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej
posiadacze

mają

możliwość

korzystania

z katalogu

oferty

kulturalnej,

rekreacyjnej

czy transportowej na terenie całego kraju.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej
trójką dzieci:
 w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub
szkole wyższej,
 bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Informacja o KDR za 2017 r.
 liczba wydanych KDR- 143
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Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny:
Od dnia 1 listopada 2015r. zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.
W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności

lub

orzeczeniem

o

umiarkowanym

albo

o

znacznym

stopniu

niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. Zasiłek rodzinny przysługuje
osobom do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do
ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole
wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

Okres zasiłkowy

do 31.10.2016

od 1.11.2016

na dziecko do ukończenia
5 roku życia

89,00

95,00

na dziecko w wieku powyżej
5 roku życia do ukończenia
18 roku życia

118,00

124,00

na dziecko w wieku powyżej
18 roku życia do ukończenia
24 roku życia

129,00

135,00

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki, w tym z tytułu:
1. urodzenia dziecka – przysługuje jednorazowo w wysokości 1.000,00 zł na jedno
dziecko;
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – przysługuje
w wysokości 400,00 zł miesięcznie;
3. samotnego wychowywania dziecka – przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na
dziecko, nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci; w przypadku dziecka
legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym
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stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie
więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci;
4.

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – przysługuje w wysokości 95,00 zł
miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – przysługuje miesięcznie
w wysokości:
- 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
6. rozpoczęcia roku szkolnego – przysługuje raz w roku w wysokości 100,00 zł na dziecko;
7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – przysługuje od
września do czerwca następnego roku kalendarzowego w wysokości:
- 113,00 zł miesięcznie w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje
się siedziba szkoły;
- 69,00 zł miesięcznie w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości,
w której znajduje się siedziba szkoły.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości
1.000,00 zł na jedno dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
1.922,00 zł.

Świadczenia opiekuńcze:
1. Zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie niezależnie od
dochodu;
2.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie, jeżeli
łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej
opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł

3. Świadczenie pielęgnacyjne - przysługuje niezależnie od dochodu w wysokości:
- 1.406,00 zł miesięcznie .

Zasiłek dla opiekuna:
Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie niezależnie od dochodu.

Świadczenie rodzicielskie:
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1.000,- zł miesięcznie niezależnie od dochodu.
20

Liczba wniosków przyjętych przez MGOPS w 2017 r.
Rodzaj wniosku

Liczba wniosków w 2016

Liczba wniosków w 2017

- o zasiłek rodzinny

851

936

- o zasiłek pielęgnacyjny

72

70

- o świadczenie pielęgnacyjne

6

14

- o jednorazową zapomogę z
tytułu urodzenia dziecka

126

131

- o zasiłek dla opiekuna

0

0

- o specjalny zasiłek
opiekuńczy

9

12

- o świadczenie rodzicielskie

34

20

- o świadczenie z funduszu
alimentacyjnego

118

116

OGÓŁEM:

1216

1299

Do 31 grudnia 2017 r., świadczenia rodzinne wypłacono 840 rodzinom.
Ogólna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła: 3.511.606,68.

Liczba osób i kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych w 2017 r.
Zasiłek rodzinny

Liczba osób 2017

Kwota wypłacona 2017

Zasiłek rodzinny na dziecko
w wieku do ukończenia 5 roku
życia (95,00 zł)

275

321.681,00

Zasiłek rodzinny na dziecko
w wieku powyżej 5 roku życia
do ukończenia 18 roku życia
(124,00 zł)

830

1.144.736,00

Zasiłek rodzinny na dziecko
w wieku powyżej 18 roku życia
do ukończenia 24 roku życia
(135,00 zł)

78

121.439,00

1183

1.587.856,00

OGÓŁEM:
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Informacja o kwotach wypłaconych dodatków do zasiłku rodzinnego w 2017 r.
Rodzaj dodatku do ZR

Kwota ( zł)

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego

248.831,00

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka

54.832,00

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

85.608,00

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

51.204,00

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

76.619,00

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania

61.797,00

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej

168.694,00

Informacja o liczbie osób i kwocie wypłaconej
na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w latach 2015 – 2017
Rok

Kwota (zł)

Liczba osób

2015

110.000,00

110

2016

120.000,00

120

2017

131.000,00

131

Informacja o liczbie osób i kwotach wypłaconych na świadczenia opiekuńcze w 2017 r
Rodzaj świadczenia

Liczba osób

Kwota ( zł)

- zasiłek pielęgnacyjny

256

469.710,00

- świadczenie pielęgnacyjne

28

491.870,00

- specjalny zasiłek opiekuńczy

4

23.596,00

- zasiłek dla opiekunów

1

6.240,00

289

991.416,00

Razem:
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Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 r :
 matce,
 ojcu (w przypadku wykorzystania świadczenia rodzicielskiego przez matkę przez okres
co najmniej 14 tygodniu)
 opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem,
jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku
objęcia opieką dziecka do ukończenia przez dziecko 7 roku życia
 rodzinie zastępczej (za wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej) w przypadku objęcia
opieką dziecka do ukończenia przez dziecko 7 roku życia
Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka przysposobionego od miesiąca objęcia dziecka
opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się
począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.
W przypadku, gdy kobieta urodzi dziecko w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych
lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości
różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego zasiłku dla bezrobotnych
pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Okres przysługiwania świadczenia rodzicielskiego:
 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
Brak kryterium dochodowego.
Informacja dotycząca wypłaty świadczenia rodzicielskiego za 2017 r.
Liczba osób

Kwota ( zł)

39

263.023,30
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Świadczenie „ za życiem”
Od 1 stycznia 2017 r., przysługuje jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego
dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.
Z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe
świadczenie w wysokości 4000 zł. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka,
opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia
narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Przyznanie
jednorazowego świadczenia następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej w terminie
miesiąca od dnia złożenia wniosku. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym
opłatom.
Aby otrzymać świadczenie za życiem należy okazać się zaświadczeniem lekarskim
potwierdzającym ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione
przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego
specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii
lub neonatologii.
Informacja dotycząca wypłaty świadczenia za życiem w 2017 r.
Liczba osób

Kwota ( zł)

1

4.000,00

Świadczenie wychowawcze ( 500+)
Od 1 kwietnia 2016 r. w MGOPS w Wieruszowie realizowany jest Program Rodzina 500+,
który gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Wsparcie na drugie
i kolejne dziecko jest przyznawane bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny
rodziców. Otrzymują je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od
kwoty świadczeń alimentacyjnych.
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Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także na pierwsze i jedyne dziecko, jeśli
spełniają kryterium dochodowe – nie więcej niż 800 zł na osobę w rodzinie lub nie więcej niż 1200
zł na osobę w rodzinie w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) przyjmowane są przez
cały rok. Wnioski klienci składać mogą osobiście w MGOPS, jak również poprzez jeden
z serwisów – Platforma Usług Elektronicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych, portal Empati@,
ePUAP lub za pośrednictwem bankowości internetowej.
Świadczenie wychowawcze - wydatki i liczba świadczeń w 2017 r
Rodzaj świadczenia

Wydatki na świadczenia

Liczba rodzin którym
przyznano świadczenie

Świadczenie wychowawcze

10 471.106,39

1285 (w tym 348 rodzin
w których przyznano
świadczenie na jedyne dziecko
w tej rodzinie oraz 30 rodzin
w których przyznano
świadczenie dla dziecka
legitymującego się orzeczeniem
o niepełnosprawności)

Informacja dotycząca wydanych decyzji administracyjnych
do świadczenia wychowawczego w 2017 r.
Decyzje administracyjne
dotyczące 500+
- decyzje administracyjne
przyznające świadczenie
wychowawcze
- decyzje administracyjne
odmowne na świadczenie
wychowawcze z przekroczenia
kryterium dochodowego

Liczba decyzji w okresie
01.04.2016 – 31.12.2016

Liczba decyzji w okresie
01.01.2017 – 31.12.2017

1211

1327

61

64

W okresie od 01.101.2017 – 31.12.2017r., miesięcznie ze świadczenia 500+ otrzymywało
1400 dzieci z gminy Wieruszów.
Kwota nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w 2017 r wyniosła 23.338,70 zł.
Kwota spłaconych nienależnie pobranych świadczeń 10.838,70 zł. Pozostała do zwrotu
kwota na dzień 31.12.2017 r., wynosi 12.500,00 zł i jest
świadczeń.
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potrącana z bieżąco wypłacanych

Fundusz alimentacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych
w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016
r., poz. 169 z późn. zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
1) obywatelom polskim
2) cudzoziemcom:
a) jeżeli wynika to z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b)

jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych

o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych
alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.
Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica
na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja
okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję,
w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności
z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Pomoc państwa w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego ma na celu wspieranie
osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania
alimentów od osoby zobowiązanej do alimentacji wobec dziecka; co nie ogranicza się wyłącznie do
wypłaty świadczeń, ale łączy się z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności
osób zobowiązanych do alimentacji.

Wyżej wymienione świadczenia przysługują:
- osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się
w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo, jeżeli egzekucja alimentów
w okresie dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku była bezskuteczna, a dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczył kwoty 725 zł.
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Informacja dotycząca liczby osób i kwoty świadczeń
z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach 2015-2017
Rok

Ilość świadczeń

Kwota(zł)

Liczba osób (dzieci)

2015

1799

643.034,00

148

2016

1688

605.938,00

146

2017

1553

564.046,00

134

Z powyższych danych wynika, iż w 2017 r. zmniejszyła się liczba świadczeń oraz wydatki
na ten cel. Jest to spowodowane tym, iż od wprowadzenia tego świadczenia, czyli od 2008 roku nie
zmieniła się kwota kryterium dochodowego (725 zł na osobę w rodzinie).

Działania podjęte przez MGOPS wobec dłużników alimentacyjnych w 2017 r.
Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 07.09.2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) podejmuje
organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.
W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wobec 82 dłużników z gminy
Wieruszów odzyskano kwotę 155.964,00 zł (kwota zwrotów wraz z odsetkami):
 same zwroty kwota 98.665,00 zł
 odsetki 57.299,00 zł
 dochód własny gminy Wieruszów kwota 39.466,00 zł

Rodzaj podjętego działania wobec dłużników

Liczba działań

- wezwania na wywiad alimentacyjny

53

- przeprowadzone wywiady alimentacyjne
i odebrane oświadczenia majątkowe

33

- wnioski do PUP o aktywizację zawodową

7

- zobowiązanie dłużników do zarejestrowania
się w PUP

5
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- wnioski do innych gmin o podjęcie działań
wobec dłużników nie zamieszkujących na
terenie gminy Wieruszów

41

- wnioski do Komorników o przyłączenie gminy
Wieruszów do egzekucji sądowej wobec
dłużników

8

- wnioski do Wydziału Komunikacji
o udzielenie informacji o posiadaniu prawa
jazdy

17

- spłaty całego zadłużenia z tytułu wypłaconych
św z FA

6

- liczba decyzji wydanych przez MGOPS na FA

127

- wnioski z art. 209 Kk do Prokuratury o
ściganie

20

- zawiadomienia dłużników alimentacyjnych
o przyznaniu świadczenia z FA

127

- liczba informacji przekazana do BIG Info
monitor, KRD, Rejestr dłużników ERIF

82x12m-cy

Postępowanie w sprawie funduszu alimentacyjnego nie sprowadza się do przyjęcia wniosku
i wydania decyzji wierzycielowi, ale polega również na przeprowadzeniu postępowania wobec
dłużników

alimentacyjnych,

co

stanowi

skomplikowaną

procedurę

(m.in.

prowadzenie

korespondencji z innymi instytucjami, organami właściwymi dłużnika, organami właściwymi
wierzyciela, komornikami, zgłaszanie dłużników do krajowego rejestru długów, przekazanie
dłużnikowi informacji o przyznanych świadczeniach osobie uprawnionej, wezwanie dłużnika na
wywiad, pismo do PUP o aktywizację dłużnika, prowadzenie postępowania uznającego dłużnika za
uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego, wydanie decyzji o uznaniu dłużnika za
uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego, przekazywanie komornikowi wszelkich
informacji o dłużniku, wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kk., wnioski
o zatrzymanie prawa jazdy do Starostwa, występowanie do sądu o ustanowienie kuratora dla
dłużników przebywających poza granicami kraju, wygaszanie długu w przypadku zgonu dłużnika,
rozliczanie wpłat dłużników).
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Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
Dodatki mieszkaniowe
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym
na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem
lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres
6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku.
Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:
1. Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
 najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze
prawo do lokalu mieszkalnego,
 osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących
ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy
użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący
im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego
w wyroku sądowym).
2. Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu:
Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia
wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym, tj. 1 750 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1 125 zł
obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli
bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek
mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
Wysokość najniższej emerytury od 1 marca 2017 roku wynosiła 1 000 zł.
3. Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu:
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego)
uprawniająca do otrzymania dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na liczbę członków
gospodarstwa domowego wynosi:
 35m² - dla 1 osoby,
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 45m² - dla 3 osób,
 55m² - dla 4 osób,
 65m² - dla 5 osób,
 70m² - dla 6 osób,
a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby
zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m².
Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać
normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:
 30 % albo
 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego
lokalu nie przekracza 60 %.
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m², jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba
niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność
wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju
orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeśli na osobę przypada więcej metrów
kwadratowych powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa.
Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w latach 2014 – 2017 w złotych
Zarządca lokalu
Mieszkania komunalna

2014

2015 r.

2016 r.

2017

158 275

141 084

121 276

111 647

Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

59 577

48 499

41 351

24 966

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –
Własnościowa „BURSZTYN”

78 374

68 693

55 386

55 333

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubczynie

21 284

17 740

14 413

16 119

Inne (PKP, Wspólnoty Mieszkaniowe,
Jednostka Gospodarcza Zasobu w Łodzi,
ZU-H „REM KĘPNO” w Łęce
Opatowskiej

15 941

18 526

22 938

23 975

Właściciele prywatni

56 813

56 978

51 893

43 195

806

1 941

1 851

2 976

4 693

1 219

1 495

1 549

395 763

354 680

310 603

279 759

Wspólnoty mieszkaniowe
Domy jednorodzinne
Ogółem
Źródło: Opracowanie własne
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Analizując powyższe dane widzimy na przełomie lat 2014 – 2017 potwierdza się zależność,
że na terenie Gminy Wieruszów najwięcej osób korzystających z dodatków mieszkaniowych
zamieszkuje w lokalach komunalnych, jest to najwyższa kwota wypłacanych dodatków, następnie
zamieszkujących w mieszkaniach spółdzielczych. Najmniejsza kwota wypłacona była osobom
zamieszkującym w domach jednorodzinnych.
Liczba wypłaconych świadczeń w latach 2014 – 2017

W stosunku do lat ubiegłych kwota wydatkowana na dodatki mieszkaniowe w 2017 roku
jest znacząco mniejsza, czego przeczy, podobnie jak w latach ubiegłych można dopatrywać się
w poprawie sytuacji materialnej osób korzystających z tej formy pomocy oraz migracjami naszych
mieszkańców.
Procentowe wydatkowanie na poszczególna podmioty mieszkaniowe w 2017 roku
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Ilość rodzin korzystających z dodatków mieszkaniowych w latach 2015 – 2017

Rodzaj lokalu mieszkalnego

Liczba rodzin
Liczba rodzin
Liczba rodzin
korzystających korzystających korzystających
z dodatku
z dodatku
z dodatku
mieszkaniowego mieszkaniowego mieszkaniowego
w 2015r
w 2016r
w 2017r

Mieszkania komunalna

97

82

73

Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

40

33

30

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –
Własnościowa „BURSZTYN”

50

42

44

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubczynie

8

6

6

Inne (PKP, Wspólnoty Mieszkaniowe,
Jednostka Gospodarcza Zasobu w Łodzi,
ZU-H „REM KĘPNO” w Łęce Opatowskiej

7

10

8

31

23

24

Wspólnoty mieszkaniowe

2

2

2

Domy jednorodzinne

1

1

1

236

199

188

Właściciele prywatni

Ogółem

Z powyższych dany wynika, że liczba rodzina korzystających z dodatku mieszkaniowego na
przestrzeni lat maleje. Można przypuszczać, że jest to wynikiem polepszenia się sytuacji
materialnej mieszkańców naszej gminy.

Dodatek energetyczny
Od dnia 1 lutego 2014 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie,
realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, w zakresie przyznawania
i wypłacania dodatków energetycznych. Świadczenie to ma na celu pokrycie z funduszy
publicznych (rządowych) części opłat za energię elektryczną, do której uiszczenia zobowiązana jest
osoba uprawniona do otrzymywania dodatku. Przedmiotowy dodatek nie jest jednak zapomogą
bądź innym świadczeniem o charakterze uznaniowym.
Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania zryczałtowanych dodatków energetycznych
oraz właściwość organów w tych sprawach, reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Jest to
osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
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2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, która jest strona umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje
w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące
warunki:
 posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
 jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;
 zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego
Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii
elektrycznej

oraz średniej

ceny

energii

elektrycznej

dla

odbiorcy

energii

elektrycznej

w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.
W okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. wysokość dodatku energetycznego będzie
wynosiła odpowiednia:
 dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,22 zł/miesiąc;
 dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,58 zł/miesiąc;
 dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,70 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny wypłacony w latach od 2015 do 2017 roku
2015

2016

2017

Kwota wypłaconych dodatków
energetycznych

8 784

7 551

5 528

Ilość wypłaconych świadczeń

575

450

337

Liczba rodzin

71

64

52

Ilość przyjętych wniosków

120

121

89

rozpatrzonych pozytywnie

117

120

89

rozpatrzonych odmownie

3

1

0

w tym:

33

Wnioski rozpatrzone pozytywnie według ilości osób
w gospodarstwach domowych w latach 2015 – 2017

Z powyższych danych wynika, że na przestrzeni trzech lat na stosunkowo stałym,
najwyższym poziomie znajdują się gospodarstwa jedno i dwu osobowe korzystające z dodatku
energetycznego. W 2017 roku natomiast znacząco spadła ilość osób korzystających z tej formy
pomocy.
Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w 2017 roku wynosiła 5 528 zł.

Stypendia
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jest to świadczenie mające na
celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie pokonywania barier
dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Podstawowym kryterium przyznawania jest dochód na osobę w rodzinie ucznia. Prawo do
ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę
w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty tzw. „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie”,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – uprawniającej również do
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Obecnie jest to kwota 514,00 zł.
Rodzajami świadczeń pomocy o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne
i zasiłek szkolny.
Stypendium szkolne jest świadczeniem przyznawanym dla ucznia, na okres nie krótszy niż
miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.
34

Zasiłek szkolny natomiast, ma charakter jednorazowy – może on być przyznany uczniowi
znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Ww.
świadczenia przyznaje się uczniom zamieszkałym na terenie gminy, bez względu na położenie
szkoły, do której uczęszczają.
Ilość corocznie składanych wniosków o przyznanie stypendium socjalnego dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Wieruszów do roku 2013 systematycznie wzrastała, analogicznie
do wzrostu składanych wniosków wzrastała również ilość przyznanych stypendiów, natomiast od
roku 2014 zauważalny jest spadek ilości składanych wniosków, a co za tym idzie, mniejsza liczba
dzieci otrzymuje wsparcie w postaci stypendium. Ponadto w związku z wejściem w życie
w kwietniu 2016 roku świadczenia wychowawczego – program „+ 500” widoczny został znaczny
spadek ilości składanych wniosków. Powyższe informacje zostały przedstawione w postaci
wykresu:

W 2017 roku do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie
wpłynęło 108 wniosków o udzielenie pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego,
w przypadku 12 uczniów konieczne było wydanie decyzji odmownej przyznania stypendium
z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy w tej
formie. Łącznie w 2017 roku wydano 203 decyzje administracyjne
W latach 2013-2017 na realizacje świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Wieruszów, wydatkowano kwotę 513.269,00 zł, w poszczególnych
latach wydatkowanie to wyglądało następująco:
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Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym
gminy. Na dofinansowanie pomocy socjalnej gmina otrzymuje również dotację celową z budżetu
państwa. W 2017 r wysokość dotacji celowej z budżetu państwa stanowiła kwota 61.862,00,00 zł, a
środki własne gminy to 15.466,00,00 zł. Ogólnie wydatki w ramach pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym w Gminie Wieruszów wyniosły 71.110,00 w formie częściowej
refundacji na podstawie dowodów zakupu (faktur i oświadczeń) m.in. podręczników szkolnych,
przyborów szkolnych, stroju sportowego lub innych pomocy naukowych o charakterze
edukacyjnym W roku 2017 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie nie
wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy w formie zasiłku szkolnego
Budżet, jakim dysponuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Wieruszowie na
realizację świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów pozwala na przyznanie stypendium
szkolnego na okres 4 miesięcy (wrzesień-grudzień) dla każdego z uczniów. Średnia wysokość
przyznanego stypendium w 2017 roku wynosiła w przybliżeniu 185,18 zł miesięcznie.
W zestawieniu z poprzednimi latami wygląda to następująco.
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Na wykresie poniżej przedstawiono podział przyznanych stypendiów ze względu na charakter
szkoły, do której uczęszczali uczniowie. Tak jak w ubiegłych latach największą liczbę stanowiły
dzieci uczęszczające do Szkół Podstawowych. W 2017 roku było to 63 uczniów. W następnej
kolejności znalazły się Gimnazja- 18 uczniów, Technika – 7 uczniów, Szkoły Zawodowe – 6
uczniów i 2 uczniów uczęszczających do liceum.
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Wspieranie rodziny – Asystent Rodziny
Głównym zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny ma za zadanie pełnić rolę mediatora, pełnomocnika
oraz doradcy, a także aktywizować i wspierać rodzinę. Podejmuje działania prowadzące do zmiany
relacji w rodzinie, motywuje do chęci dokonania tej zmiany i budowania poczucia wartości
członków rodziny. Praca z rodziną polega także na przygotowaniu jej do prawidłowego wypełniania
ról społecznych odpowiednich do wieku oraz aktywizacji w celu podnoszenia kwalifikacji
i podejmowania zatrudnienia. Praca z rodziną odbywa się za jej zgodą i z jej aktywnym
zaangażowaniem w proces realizacji założonego planu.
Najczęściej plan taki obejmuje:
 naukę umiejętności zarządzania środkami finansowymi i umiejętność planowania wydatków,
 naukę umiejętności przygotowania posiłków w oparciu o zbilansowaną dietę, odpowiednią
dla osób w różnym wieku,
 wyuczenie umiejętności opieki nad dziećmi, komunikacji bez użycia przemocy, organizacji
czasu wolnego i budowania zdrowych relacji,
 nauka umiejętności zarządzania czasem, rozwoju umiejętności, identyfikacji potrzeb oraz
oczekiwań.
Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny
Ilość rodzin

Ilość osób w rodzinach

Ilość dzieci w rodzinach

10

49

31

Ilość rodzin i ich sytuacja
Sytuacja w rodzinie

Ilość rodzin

- uzależnienia

1

- przemoc domowa, wielodzietność

0

- problemy op.-wychowawcze

9

- trudna sytuacja mieszkaniowa

0

Od 2015 r. asystenci rodziny zajmują się nową kategorią rodzin tj. rodzinami, z którymi
współpracują na podstawie postanowienia sądu, a praca z takimi rodzinami podlega określonym
zasadom. W 2017 roku realizowano pracę z 1 taką rodziną.
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Asystent rodziny podejmuje następujące działania:

Działania pośrednie – działania podejmowane na rzecz klienta/rodziny, w których klient nie bierze
udziału bezpośrednio np. współpraca asystenta z kuratorem sądowym, pracownikiem socjalnym,
umawianie wizyt u specjalistów, kontakt ze szkołą/przedszkolem, itp.

Działania bezpośrednie – działania wykonywane przy udziela klienta np. wspólne gotowanie,
planowanie budżetu domowego, załatwienia spraw w urzędzie przy obecności klienta, rozmowy
dotyczące metod wychowawczych, itp.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują swoje zadania w ramach obowiązków
służbowych lub społecznie. Podstawową formą pracy Zespołu Interdyscyplinarnego są tzw. grupy
robocze zajmujące się rozwiązywaniem problemów związanych z występowaniem przemocy
w indywidualnych przypadkach, prowadzonych według procedury „Niebieska Karta”.

Zadania grupy roboczych
Diagnoza indywidualnego przypadku przemocy w rodzinie - konfrontacja opinii przedstawicieli
różnych instytucji.
Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy
w rodzinie - podział ról i zadań.
Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych
wystąpieniem przemocy.
Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz
efektów tych działań.
Określenie działań po interwencyjnych.

W 2017 r., Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 posiedzenia i 59 posiedzeń grup roboczych.
Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskiej karty” – 22.
Liczba rodzin, wobec których wszczęto procedurę „Niebieskiej karty” – 15.
Liczba rodzin, wobec których wypełniono formularz „Niebieskiej Karty” w trakcie trwania
procedury – 2.
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Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska karta” przez pracowników socjalnych – 5.
Liczba

wypełnionych

formularzy

„Niebieska

karta”

przez

funkcjonariuszy

KPP

w Wieruszowie – 10.
Liczba zakończonych procedur „Niebieskiej karty” – 14, w tym:
 w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu
dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu
pomocy – 5
 w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań – 9

Liczba osób objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych – 72 osoby, w tym:
- Kobiety – 28
- Mężczyźni – 33
- Dzieci – 11

Rezultaty pracy grup roboczych w indywidualnych sprawach (np. wniosek do sądu/prokuratury):
 W ramach realizacji procedury, w przypadku odnotowania niepokojących sygnałów
dotyczących sytuacji małoletnich dzieci w rodzinach dotkniętych zjawiskiem przemocy,
grupy robocze korzystały z możliwości konsultacji z kuratorem zawodowym oraz
ewentualnego skorzystania z narzędzia w postaci wniosku do sądu o wgląd w sytuację
dziecka.
 W przypadku odnotowania, że problemem towarzyszącym stosowaniu przemocy wobec
najbliższych jest problem alkoholowy każdorazowo zwracano się do Gminnej Komisji
Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

o

przeprowadzenie

rozmowy z

osobą

nadużywającą alkoholu celem zachowania przez nią abstynencji i zachęcenia do walki
z nałogiem poprzez podjęcie leczenia.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie w ramach funkcjonowania
Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia ofiarom dotkniętym zjawiskiem przemocy domowej,
pomoc psychologiczną w formie indywidualnych warsztatów i porad.
Psycholog w 2017 r., przepracował 40 h z osobami potrzebującymi jego wsparcia.
W

ramach

podnoszenia

swych

kompetencji

zawodowych

członkowie

Zespołu

Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniach tematycznych dla osób zajmujących się
ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie.
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Szkolenie pt. „Procedura Niebieskiej Karty, jako narzędzie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie” dla Przewodniczącego oraz sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego
Szkolenie pt. „Pomagam sobie, by pomóc drugiemu” oraz „Trudne sytuacje w pracy
Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych” dla sekretarza ZI.

Pomoc żywnościowa
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Pomoc Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2017.
Za dystrybucję żywności w Programie jest odpowiedzialny jest Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wieruszowie.
Żywność

będzie

wydawana

na podstawie

oświadczenia

do otrzymania

pomocy

żywnościowej wydanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie.
Należy podkreślić, że zgodnie z treścią Programu Operacyjnego Pomocą Żywnościową
(PO PŻ) mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
Żywność wydawana będzie w formie paczek żywnościowych w okresie od miesiąca
września 2017 r. do czerwca 2018 r.
Kryterium dochodowe określone jest każdorazowo w Wytycznych Instytucji Zarządzającej
i w Podprogramie na rok 2017 wynosi:
 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
 1028 zł dla osoby w rodzinie.
Z pomocy żywnościowej w 2017 r., skorzystało łącznie 814 osób z terenu gminy Wieruszów:
 399 kobiet
 415 mężczyzn
Wydano ogółem 3100 paczek żywnościowych , które stanowiły 23 tony 700 kg żywności .
Łączna wartość produktów 121.771,86 zł z budżetu gminy Wieruszów na obsługę zadania –
transport, rozładunek żywności wydatkowano kwotę 3.063,00 zł.

Organizator społeczności lokalnej
Organizowanie i wspieranie w rozwoju społeczności lokalnych jest ważnym nurtem
w pomocy społecznej.
Docenienie roli wspólnot w rozwiązywaniu problemów, tworzenie programów i projektów
odwołujących się do idei solidaryzmu społecznego, pracy na potencjałach ludzi są odsłoną
aktywnej pomocy społecznej.
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OSL to proces długofalowy nastawiony na trwałą zmianę rzeczywistości społecznej. Jest on
szczególnie ważny w przypadku grup i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Dążymy do tego , by pomoc socjalna opierała się nie tylko na aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych i wykluczonych, ale nauczanie ich, jak sami mogą sobie pomóc poprzez
wykorzystanie otaczających ich zasobów najbliższego środowiska. Jednym z elementów
powyższego modelu są działania oparte na partnerstwie instytucji i osób , które swoim zasięgiem
oddziaływają na daną społeczność.
Taki model aktywnej polityki społecznej umożliwia również realizację celów Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wieruszów na lata 2014-2020.
Projekty socjalne zrealizowane w ramach powstałego w 2017 r OSL zostały przedstawione
w prezentacji multimedialnej z działalności MGOPS, która stanowi załącznik do niniejszego
sprawozdania.

Centrum usług Społecznych w powiecie wieruszowskim
Projekt „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” jest projektem
partnerskim współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie
IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
Realizatorami projektu są:
 Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie – partner
wiodący,
 Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie,
 Gmina Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie,
 Gmina Bolesławiec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu,
 Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” z Wieruszowa,
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie.
Okres realizacji projektu to 1.11.2017 r. do 31.03.2020 r. Całkowita wartość projektu
wynosi 3 447 915,66 zł,w tym kwota dofinansowania ze środków EFS 3 101 112,69 zł.
Celem głównym projektu jest „Rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów
faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego”. Projekt skierowany jest do mieszkańców
powiatu wieruszowskiego tj. 57 osób niesamodzielnych oraz 10 opiekunów faktycznych.
W ramach projektu realizowane będą następujące usługi społeczne w miejscu zamieszkania tj:
 asystenckie dla 12 osób niesamodzielnych, usługę tą realizować będą zatrudnieni do projektu
asystenci osób niepełnosprawnych/asystenci osobiści osób niepełnosprawnych,
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 opiekuńcze dla 12 osób niesamodzielnych, usługę tą realizować będą zatrudnieni do projektu
opiekunowie.
Ponadto realizowane będą usługi poza miejscem zamieszkania tj:
 utworzony zostanie na terenie gminy Lututów Dzienny Dom Pomocy, dysponował on będzie
15 miejscami dla osób niesamodzielnych, w/w Dom będzie bezpiecznym miejscem spędzania
czasu wolnego osób niesamodzielnych,
 utworzone zostaną w Wieruszowie mieszkania wspomagane dla niesamodzielnych
mieszkańców powiatu wieruszowskiego, w tym 1 mieszkanie treningowe dla 3 osób
i 2 mieszkania wspierane dla 6 osób. W mieszkaniach przy wsparciu asystentów osób
niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych świadczone będą treningi
zmierzające do usamodzielnienia w/w osób. W mieszkaniach wspieranych prowadzone będzie
poradnictwo specjalistyczne.
Ponadto realizowane będą usługi wspierające dla opiekunów faktycznych tj. grupowe
poradnictwo specjalistyczne. Usługa świadczona będzie przez specjalistów: psychologa,
pedagoga, dietetyka. Ponadto opiekunowie faktyczni będą mogli wziąć udział w kursie I pomocy
przedmedycznej.
Pierwszeństwo podczas rekrutacji do projektu będą miały:
 osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający
wielokrotnego wykluczenia,
 osoby

o

znacznym

lub

umiarkowanym

stopniu

niepełnosprawności

oraz

osoby

z niepełnosprawnością sprzężoną,
 osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną
i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 osoby z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym
mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej będą miały pierwszeństwo podczas
rekrutacji przed wyżej wymienionymi grupami osób.
Udział w projekcie jest bezpłatny dla osób, których dochód nie przekracza w/w kryterium.
Pozostałe osoby będą mogły korzystać z usług za częściową odpłatnością.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie na mocy Uchwały
Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r NR LII/377/2017 sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu
ich pobierania świadczy usługi opiekuńcze w ramach CUS dla 4 osób w miejscu zamieszkania
przez 2 opiekunów , którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje określone w projekcie.
43

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie w związku z rozpoczętym
remontem pomieszczeń piwnicznych planuje wykonanie kolejnego etapu osuszania ścian metodą
iniekcji, a następnie tynkowania ścian. Ponadto pomieszczenia użytkowe w budynku Ośrodka
wymagają

bieżących prac remontowo-budowlanych,

malowania ścian,

wymiany paneli

podłogowych, doposażenia biur w sprzęt komputerowy i meble w związku z dużą ilością
dokumentacji.
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