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          Załącznik Nr 3 

do sprawozdania Wójta Gminy Zbuczyn 

z wykonania budżetu za 2013 rok 

 

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 w Zbuczynie za 2013 r. 

            

I. Ramy prawne działalności: 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie określa statut, ustawy oraz akty wykonawcze do 

ustaw. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013 r.  realizował zadania wynikające w szczególności z: 

 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182); 

 ustawy z dnia 21.03.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 poz. 1456 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1228); 

 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493); 

 ustawy z dnia 29.12.2005 r. o ustanowieniu wieloletniego programu "Pomoc państwa                        

w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259); 

 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy                             

(Dz. U. z 2013 r. poz. 674); 

 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 135 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356). 

 

       II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie: 

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególności należą: 

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym: 

 opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

 sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej, 

 udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych oraz zasiłków celowych na pokrycie 

wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemających dochodu i możliwości 

uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym  ubezpieczeniu w Narodowym 

Funduszu Zdrowia, 

 przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego, 

 opłacanie składek na ubezpieczenie 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 niezamieszkującymi matką, 

ojcem lub rodzeństwem, 

 praca socjalna, 
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 organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

 dożywianie dzieci, 

 sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 

 kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca                        

w tym domu, 

 pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu                      

z zakładu karnego, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

2. Zadania własne gminy: 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, 

 podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, 

 współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa 

zawodowego i o szkoleniach. 

3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę: 

 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych                         

z klęską żywiołową lub ekologiczną, 

 realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej. 

4.   Pozostałe zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 

 zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

 zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                       

tj. wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, działania podejmowane wobec 

dłużników alimentacyjnych, 

 zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych tj. przyznawanie i wypłata 

dodatków mieszkaniowych, 

 zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty w zakresie udzielania pomocy materialnej 

dla uczniów tj. stypendia szkolne i zasiłki szkolne), 

 zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy                           

w zakresie organizowania prac społecznie użytecznych, 

 zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego                                

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Ponadto Ośrodek wspiera: 

1. Osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb                          

i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka przez realizację 

świadczeń pomocy społecznej, 

2. Podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich 

integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa. 

 

 



3 
 

III. Realizacja zadań własnych 

  W 2013 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie zostało złożonych –  

933wniosków o przyznanie pomocy m.in. w formie dożywiania, zasiłku  celowego, celowego 

specjalnego, okresowego, usług opiekuńczych w tym także specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, o umieszczenie w DPS, o przyznanie zasiłku stałego, o przyznanie 

składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 216 wniosków o wydanie zaświadczeń o sytuacji rodzinnej 

odnośnie otrzymania zaświadczenia w celu wydania artykułów żywnościowych pochodzących z 

programu PEAD 2011w PKPS w Siedlcach. 

  Liczba wydanych decyzji w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. - 801 

  W celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie ich trudnych sytuacji życiowych                                             

i zaspokojenie niezbędnych potrzeb przyznawano pomoc na zakup m.in. żywności, leków i kosztów 

leczenia, odzieży i obuwia, opału, pokrycia kosztów wydatków mieszkaniowych (energii, gazu, 

wody), przeprowadzenia drobnych remontów mieszkań, zakup środków czystości. Pomoc była 

przyznawana także na zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci np. w postaci pokrywania kosztów 

gorących posiłków w szkołach, zakup podręczników. 

Innego rodzaju pomocą jaką świadczono w Ośrodku były usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby 

starsze lub niepełnosprawne, dla których szeroko rozumiana pomoc w miejscu zamieszkania była 

niewystarczająca na ich wniosek kierowano do DPS, bądź pomagano w kompletowaniu dokumentów 

do Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych lub Hospicjum. 

 

Tabela nr 1 - wykaz przyznanych świadczeń 

Lp. 
Nazwa 

świadczenia 

Liczba osób, którym 

przyznano świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

(zł) 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w tych 

rodzinach 

1. 
Zasiłek 

stały 
43 443 185 179,03 342 56 

2. 
Zasiłek 

okresowy 
61 156 52 688,48 60 228 

3. Dożywianie 543 72 520 446 823,25 253 1174 

4. 
Usługi 

opiekuńcze 
15 5 661 59 882,16 15 15 

5. 
Zasiłki 

celowe 
215 215 139 288 205 723 

6. 
Wydatki na 

DPS 
11 114 203 223,62 11 11 

  

  W Ośrodku  Pomocy Społecznej w 2013 roku udzielono pomocy materialnej w formie 

zasiłków lub pomocy rzeczowej  ogółem  436 rodzinom, w  których żyje 1 701 osób. W ramach 

realizacji zadań własnych pomocą objęto 433 rodzin, w których żyje 1 691 osób. W ramach wyłącznie 

zadań zleconych z pomocy skorzystało 7 rodzin, w których jest 24 osób.   

  Świadczenia z pomocy społecznej mogą być udzielane z powodu występujących                           

w rodzinie takich przyczyn jak: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, 

długotrwała lub ciężka choroba, przemoc 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 integracji cudzoziemców,  którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 
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lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

alkoholizmowi lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub 

ekologicznej. Najczęściej w rodzinach kwalifikujących się do świadczeń występują dwie lub więcej 

dysfunkcji jednocześnie.  

  I tak w 2013 r. w 244 rodzinach korzystających z pomocy występowało ubóstwo, 135 – 

potrzeba ochrony macierzyństwa w tym 55 rodzin wielodzietnych, 95 rodzinach występowało 

bezrobocie, 124 rodzin otrzymało pomoc z powodu niepełnosprawności, 137 z powodu długotrwałej                   

i ciężkiej choroby, u 62 rodzinach występowała bezradność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, w 3 rodzinach miała miejsce przemoc, 32 – 

alkoholizm, 2 osoby otrzymało pomoc w związku z opuszczeniem zakładu karnego.  

 

W ramach zadań własnych w 2013 r. zostały udzielone następujące świadczenia: 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – dofinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej 

dla 11 osób na łączną kwotę 203 223,62 zł. 

 

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - w 2013 r. zostały poniesione wydatki w związku                                

z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka - koszty 22 541,38 zł  - 

5 dzieci przybywa w rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

Rozdział 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - w 2013 r. wydatki wyniosły -1 040,00 zł  

 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej 

nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2013 r. Ośrodek opłacał 

składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy Społecznej nie podlegających 

obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu zostały opłacana składki na kwotę          

15 389,51 zł (dotacja) 

Łącznie w okresie całego roku 37 osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej                           

nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu skorzystało z tej 

formy pomocy.  

 

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne:   

1) zasiłki celowe na kwotę 89 215,96 zł, w tym:  

 7 366 zł – koszty sprawiania pogrzebu 2 osób, 

 5 000 zł - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - 

pomoc dla 1 rodziny, 

 84 215,96 zł – zasiłki m.in. na pomoc w zakupie opału, pokrycie kosztów leczenia, opłat na 

energię elektryczną, remontu mieszkań, zakup żywności, ubrań, obuwia, środków czystości 

(z pomocy skorzystało 205 rodzin), 

2) zasiłki celowe specjalne na kwotę 27 974,50 zł przyznane 66 rodzinom, 

3) zasiłki okresowe na kwotę  52 688,48 zł w tym środki własne  – 2 688,48 zł a dotacja celowa                          

- 50 000 zł przyznane łącznie 60 rodzinom w tym: 

 27 rodzinom z powodu bezrobocia na kwotę – 26 565zł 

 17 rodzinom z powodu długotrwałej choroby na kwotę – 11 224 zł 

 8 rodzinom z powodu niepełnosprawności na kwotę – 3 625,00 zł 

 1 rodzinie z powodu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych 

systemów zabezpieczenia społecznego na kwotę - 271 zł 
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 pozostałe 16 rodzin otrzymało pomoc z innych szczególnie uzasadnionych powodów na 

łączną kwotę – 11 003 zł. 

 

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – pomoc w formie dodatków mieszkaniowych –                        

w 2013 r. z tej formy pomoc skorzystało 6 rodzin na łączną kwotę 6 147,20 zł (środki własne gminy). 

 

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 

Zasiłki stałe zostały przyznane dla 43 osób z 42 rodzin, w tym  33 osób to osoby samotnie 

gospodarujące, a 10 to osoby pozostające w rodzinie. Łącznie w tych rodzinach gospodaruje23 osób. 

Łączna kwota wydatków - 185 179,03 zł (dotacja) 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie  jest 

jednostką organizacyjną Gminy, powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z 

zakresu pomocy społecznej. W ośrodku w 2013  r. było zatrudnionych 13 osób (2 osoby zatrudnione 

na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracowników) – Kierownik, Główny 

Księgowy, 6 pracowników socjalnych (jeden pracownik socjalny przebywał na urlopie 

macierzyńskim) -5 etatów, w tym  1 pracownik socjalny zatrudniony  w ramach realizacji projektu 

współfinansowanego z EFS - Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

przez ośrodki pomocy społecznej, 3 osoby do obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu 

alimentacyjnego (jeden pracownik socjalny przebywał na zwolnieniu lekarskim)  - 2 etaty oraz 

sprzątaczka - 1/4 etatu. 

Koszty utrzymania Ośrodka wyniosły łącznie w 2013 r.  wyniósł - 384 328,63 zł                                   

w tym - środki własne gminy – 241 503,64 zł, dotacja celowa 142 824,99 zł. 

 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w 2013 r. Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Zbuczynie udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze 

świadczone w miejscu zamieszkania obejmują m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości 

i porządku wokół chorego, robieniu zakupów, przygotowaniu lub dostarczeniu posiłku, itp.  

W 2013 r.  usługi sprawowano u 15 osób.  Koszt usług wyniósł – 59 882,16 zł. 

            

Rozdział  85295 – Pozostała działalność: 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotacja do zadań własnych – w 2013 roku                  

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbuczynie realizowano  program wprowadzony ustawą  

z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego  "Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania". W ramach Programu podejmowane były działania dotyczące w szczególności 

zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia 

szkoły ponadgimnazjalnej, oraz osobom i rodzinom znajdującym się w  trudnych sytuacjach, które 

zgodnie z  ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy 

społecznej  (art. 7 ustawy).  Pomoc udzielana była w formie gorącego posiłku lub świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. W zakresie dożywiania pomoc przyznawano nieodpłatnie 

osobom i rodzinom,  jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie 

przekraczał 150% kryterium dochodowego odpowiednio na osobę samotnie gospodarującą lub na 

osobę w rodzinie lub odpłatnie w przypadku gdy dochód w rodzinie przekraczał 150% kryterium 

dochodowe – tj. w wysokości 65% kosztu posiłku. 

  Na realizację tego zadania w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. Ośrodek Pomocy 

Społecznej wydatkował kwotę 446 823,25 zł z czego otrzymał dotację w wysokości 308 000,00 zł 

pozostała kwota – 138 823,25 zł stanowiła środki własne gminy.  
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  Programem zostało objętych 543 osób w tym 542 osób skorzystało z dożywiania                            

w formie posiłku na łączną kwotę – 446 823,25  zł (138 763,25 zł – środki własne gminy - 308 000 zł 

– dotacja) - natomiast  1 osoba otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności – 

kwota wydatkowana na tą formę pomocy wyniosła – 60 zł (środki własne gminy). 

  Na terenie Gminy Zbuczyn wszystkie placówki oświatowe prowadzą dożywianie dzieci, 

ponadto z posiłków korzystają dzieci uczące się i przebywające w innych placówkach oświatowych i 

wychowawczych poza terenem gminy. Posiłki wydawane osobom korzystającym z tej formy pomocy 

mają charakter pełnego obiadu, całodziennego wyżywienia, jednego gorącego dania. 

   

Organizacja prac społecznie użytecznych  dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – w ramach zawartego 

Porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Zbuczyn z Prezydentem Miasta Siedlce w imieniu, którego 

działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zostały zorganizowane prace społecznie użyteczne dla                                                                     

7 osób bezrobotnych w okresie od miesiąca kwietnia do 30 listopada 2013 r. Osoby świadczyły prace 

na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, starszych w zakresie prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i opieki higienicznej. 

  Koszt prac społecznie użytecznych w 2013 roku wyniósł 15 678,60 zł (środki własne gminy). 

  Zgodnie z zawartym Porozumieniem refundacja ze środków Funduszu Pracy kwot 

wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonywane prace społecznie użyteczne wyniosły 60% 

minimalnej kwoty świadczenia przysługującej bezrobotnemu 

 

Wydawanie artykułów spożywczych pochodzących z Programu PEAD 2011 mieszkańcom 

Gminy Zbuczyn - wydatkowana kwota na ten cel 10 000,00 zł (środki własne gminy).  

 

Dofinansowanie choinki dla dzieci - organizowanie przez Polski Komitet Pomocy Społecznej                                                               

w Siedlcach - koszt 200,00 zł (środki własne gminy). 

 

Pomoc w formie dowożenia osób do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie i Osób z Autyzmem w Siedlcach – 66 133,10 zł (środki własne 

gminy). Z pomocy skorzystało 8 osób. (zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie 

dofinansowania kosztów przejazdu uczestników), 

 

IV. Realizacja zadań zleconych 

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota wypłaconych świadczeń w 2013 roku 

wyniosła 3 491 775,41 zł z czego: 

 zasiłki pielęgnacyjne – 2776 świadczeń – wydatkowana kwota 424 728 zł 

 świadczenia pielęgnacyjne – 495 świadczeń – wydatkowana kwota 271 875,30 zł 

 specjalny zasiłek opiekuńczy - 36 świadczeń - wydatkowana kwota 18 339 zł  

 dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - 157 świadczeń - 15 700,00 zł 

 zasiłki rodzinne – 14 264 świadczeń – wydatkowana kwota 1 424 282,00 zł 

 dodatki do zasiłków rodzinnych – 8 386 świadczeń - wydatkowana kwota 844 840 zł 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 87  świadczeń – wydatkowana kwota     

87 000,00 zł, 

 świadczenia przyznane z funduszu alimentacyjnego – 740 świadczeń – wydatkowana kwota 

264 050,00 zł 
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 składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 

specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowana kwota 39 258,91 zł 

 wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 

wydatkowana kwota 101 702,20 zł 

 

Rozdział 85213 - Składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - wydatki 

na ten cel wyniosły - 5 656,80 zł. (dotacja) 

 

Rozdział  85228 - Ośrodek Pomocy Społecznej -  zadania zlecone - specjalistyczne usługi 

opiekuńcze - zadaniem zleconym do realizacji przez Gminę jest świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2013 r. z tej formy pomocy skorzystało 7 osób. 

Wydatkowano na pokrycie kosztów świadczonych usług kwotę 36 777,81 zł (dotacja) 

 

Rozdział  85295 - Pozostała działalność - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia 

pielęgnacyjne - łącznie wyniosła - 52 530,00 zł  w tym pomoc finansowa - 51 000 zł, koszty obsługi                        

1 530,00 zł (dotacja). 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

Rozdział 85395 – Pozostała działalność   

W 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie realizuje projekt                      

„Od aktywizacji do integracji” w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja 

integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 

7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wsparciem 

mającym na celu zwiększenie aktywności zawodowej  i społecznej zostało objętych 23 osoby 

będących beneficjentami pomocy społecznej. Na realizację projektu Ośrodek otrzymał dotację 

rozwojową w wysokości – 230 480,35 zł. Wkład własny projektu wyniósł – 27 037,50 zł  

W ramach projektu prowadzony jest również Punkt Konsultacyjno - Interwencyjny w ramach, którego 

osoby zainteresowane mogą skorzystać z pomocy prawnika i psychologa. 

Został również powołany Klub Wolontariatu, który skupia 15 wolontariuszy, którzy świadczą pomocy 

osobom starszym, niepełnosprawnym lub rówieśnikom mającym problemy w nauce. 

 

Pomoc materialna dla uczniów: 

W 2013 r. prowadził postępowania w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym zgodnie  z ustawą o systemie oświaty.  

Z pomocy z formie: 

1. Stypendium socjalnego skorzystało 288 uczniów - wydatkowana kwota - 152 640 zł (dotacja - 

122 112 zł, środki własne gminy -  30 528) 

2. .Zasiłku szkolnego skorzystało 9 uczniów - wydatkowana kwota 3 360 zł (dotacja - 2 688, 

środki własne gminy - 672 zł) 

3. Łączna wydatkowana kwota - 156 000 zł (dotacja - 124 800, środki własne gminy - 31 200 zł) 

 

V. Łączny koszt wydatków w dziale 852 i 853 – Pomoc społeczna poniesionych                       

w 2013 r. na zadania własne i zadania zlecone.   

 

Wydatki z dotacji celowej na zadania własne: 701 393,53 zł (dział 852) 

Wydatki ze środków własnych gminy: 919 455,39 zł (dział 852 - 892 417,89 zł , dział 853 -                            

27 037,50 zł) 

Wydatki z dotacji rozwojowej na zadania własne: 230 480,35 zł 



8 
 

Razem wydatki z zadania własne: 1 851 329,27 zł (dział 852 - 1 593 811,42 zł, dział - 853 - 257 

517,85 zł) 

 

Wydatki w ramach zadań zleconych na świadczenia społeczne, rodzinne, składki zdrowotne, 

pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalistyczne usługi 

opiekuńcze: 3 586 740,02 zł (dział 852) 

 

Wydatki łącznie: 5 438 069,29 zł (dział 852 – 5 180 551,44 zł, dział 853 – 257 517,85 zł)  

 

VI.  Praca socjalna 

  Podstawową formą pracy pracowników socjalnych jest praca socjalna, która jest działalnością 

zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. W ramach pracy 

socjalnej w 2013  r. pracownicy socjalni zawierali z osobami korzystającymi z pomocy kontrakty 

socjalne. Liczba zawartych kontraktów socjalnych - 25. Celami nadrzędnymi kontraktów były 

głównie: poprawa funkcjonowania rodziny lub wyjście z trudnej sytuacji, w jakiej rodzina się znalazła, 

podjęcie leczenia odwykowego, podjęcie zatrudnienia. Czas realizacji kontraktu to zazwyczaj kilka 

miesięcy z możliwością przedłużenia. W kontraktach realizowano najczęściej kilka celów istotnych 

dla konkretnej rodziny. 

Zawarte kontrakty z klientami w dotyczyły w szczególności z powodu: bezrobocia                                  

i alkoholizmu.   

Pomoc w formie pracy socjalnej była udzielana osobom i rodzinom, które korzystają  i nie 

korzystają z pomocy finansowej lub rzeczowej z Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2013  roku 

pracownicy socjalni udzielali informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw 

życiowych 292  rodzinom (w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 64 rodzinom), które dzięki tej 

pomocy były zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji. 

Świadczona pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego - 44 rodzinom. 

 Kolejnym obszarem działań Ośrodka jest współpraca z Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny 

i Nieletnich, Kuratorami sądowymi, placówkami oświatowymi  i policją. W ramach tej współpracy, 

podejmowane są czynności w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinach, demoralizacji 

nieletnich lub ochrony praw dziecka w rodzinach, które nienależycie wypełniają swoje role i funkcje.  

  Kolejnym obszarem będącym w zainteresowaniach pracowników socjalnych                               

jest przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. W tym celu Ośrodek współpracuje                                

m. in. z Poradnią Leczenia Uzależnień „Powrót z U”, Diecezjalnym Ośrodkiem Trzeźwościowym przy 

Parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku Majątku, Oddziałem Leczenia Uzależnień                       

w Łukowie, Suchowoli, Radzyniu Podlaskim, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Punktem Konsultacyjnym w Zbuczynie. 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie prowadzi także obsługę organizacyjno - 

techniczną odnośnie zespołu interdyscyplinarnego, w ramach którego w 2013 r. prowadzonych było 

35 procedur "Niebieska Karta", które dotyczyły 27 osób doznających przemocy.  
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